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

Бюджет на

Отчетност на

Докладвано

Членове на

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

Отчитане, мониторинг и
оценка по политиката
по БДП:
Докладване на изпълнени
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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

-

институциите в
ОКБДП

политиката по
БДП на
общинско и
областно ниво

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

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

Извършване на анализ
на областно ниво от
страна на областните
комисии по БДП на
адекватността,
своевременността и
ефективността на
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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

Община Кърджали:

Община Ардино:
Община Джебел:

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.

Общинска комисия по БДП в община Кърджали е сформирана още от 2000 г. Общината
предвижда да активизира дейността на съществуващата комисия като провежда по-чести
заседания през годината, минимум четири.
Със Заповед № 220 от 09.06.2003 г. на кмета на община Ардино е назначена Общинска
комисия по безопасност на движението в община Ардино. Комисията е постоянна и работеща
според нуждите и потребностите. През 2020 г. заседанията ще бъдат минимум четири.
Общинската комисия по БДП в община Джебел е съществуваща, чийто състав е актуализиран
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Община Кирково:

Община Крумовград:

Община Момчилград:
Община Черноочене:

със Заповед № 66/ 13.01.2020 от кмета на община Джебел. Заседанията през 2020 г. ще
бъдат минимум четири.
В община Кирково от 2007 г. съществува Постоянна общинска комисия по безопасност на
движението, съгласно заповед на кмета на община Кирково, на основание §1а, ал.2 от
Допълнителните разпоредби на ЗДвП. Комисията е постоянно работеща и заседава при
постъпили сигнали, докладни, заявки от кметове на кметства и от други институции. През
2020 г. заседанията ще бъдат минимум четири.
В община Крумовград от 2004 г. има създадена със заповед на кмета на общината Общинска
комисия по безопасност на движението по пътищата. В състава й са включени представители
от институции, имащи отношение по безопасността на движението по пътищата. Задачата на
комисията е да контролира и координира проблемите по безопасността на движението по
пътищата, и да предприема мерки за нейното подобряване. През 2020 г. заседанията ще
бъдат минимум четири.
Общинска комисия по БДП в община Момчилград е сформирана от 2006 г. Общината
предвижда да активизира дейността на съществуващата комисия като провежда по-чести
заседания през годината, минимум четири.
Общинска комисия по БДП в община Черноочене е сформирана от 2005 г. Общината
предвижда да активизира дейността на съществуващата комисия като провежда по-чести
заседания през годината, минимум четири.

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

Изпълнени
методически
указания на
ДАБДП,
насочени към
унифициране
на работните

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:
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държавни
структури,
имащи
отношение към
БДП на
територията на
областта

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

стандарти и
методология
по БДП за
работа в
различни
териториални
поделения на
държавните
структури

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

ОД на МВР-Кърджали

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

ОД на МВРКърджали

Постоянен

-

Бюджет на

Повишаване на

Проведени

БЧК-

1. Провеждане на беседи с
ученици от училищата в
областта.
2. Провеждане на
разяснителни кампании и
даване на препоръки за
БДП преди провеждане на
традиционните
специализирани
полицейски операции
„Ваканция“, „Децата
тръгват на училище. Да ги
пазим на пътя“ и „Зима“
БЧК-Кърджали
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институцията

информираността и съзнанието
за БДП

инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Кърджали

1. Обучения на 10-те
клуба на Българския
Младежки Червен кръст
под надслов: „На пътя
животът е с предимство“
ОБЩИНИ

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Общини

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината,
Делегирани
бюджети на
училищата

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП;

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Кърджали,
общински и
държавни
училища,
туристическ
о дружество
„Кърджали“

Община Кърджали
1.Качествено обучение по
безопасност на
движението в училищата в
община Кърджали
2.Провеждане на
велопоходи на
територията на общината

Община Ардино
1.Провеждане на обучения
и състезания с ученици „Млад полицай“, „Млад
огнеборец“ и др.,
съвместно с РУ-Ардино
Община Джебел
1.Провеждане на обучения
и състезания с ученици „Млад полицай“, „Млад
огнеборец“ и др.,
съвместно с РУ-Джебел

Популизиране
на този
екологически
транспорт
Постоянен

2 000 лв.

Бюджет на
общината

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Ардино,
РУ-Ардино

Постоянен

500 лв.

Бюджет на
общината

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Джебел,
РУ-Джебел

Постоянен

500 лв.

Бюджет на
общината

Повишаване на
информираност-

Проведени
инициативи

Община
Кирково,

Община Кирково
1.Провеждане на обучения
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и състезания с ученици „Млад полицай“, „Млад
огнеборец“, състезания по
колоездене и др.,
съвместно с РУ-Кирково
Община Крумовград
1.Провеждане на беседи с
ученици от училищата в
община Крумовград за
повишаване на знанията
по безопасността на
движение по пътищата

та и съзнанието
за БДП

през 2020 г.,
свързани с
БДП

РУ-Кирково

Постоянен

500 лв.

Бюджет на
общината

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Крумовград,
РУКрумовград

Постоянен

-

Бюджет на
общината,
Делегирани
бюджети на
училищата

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Момчилград,
общински и
държавни
училища

Постоянен

-

Бюджет на
общината,
Делегирани
бюджети на
училищата

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020 г.,
свързани с
БДП

Община
Черноочене,
общински
училища

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

РДПБЗНКърджали

2.Раздаване на брошури,
диплянки и други
материали на водачите на
МПС, във връзка с
безопасността на
движението, на тема
„Пресича Вашето дете“
Община Момчилград
1. Качествено обучение по
безопасност на
движението в училищата в
община Момчилград
Община Черноочене
1. Качествено обучение по
безопасност на
движението в училищата в
община Черноочене
РД ПБЗН-Кърджали
1.Провеждане на обучение
на служителите, на които
е възложено управление
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на служебни МПС, от
РСПБЗН и УПБЗН, на
територията на област
Кърджали (от РСПБЗНКърджали, РСПБЗНМомчилград, РСПБЗНКрумовград, РСПБЗНАрдино, РСПБЗН-Джебел,
РСПБЗН-Подкова и УПБЗНБенковски към РСПБЗНПодкова), на тема
„Управление на служебни
автомобили“
Областна
администрацияКърджали
1.Провеждане на
заседания на ОКБДП през
месеците юни и септември,
за отбелязване на 29 юни Ден на безопасността на
движение по пътищата и
21 септември - Европейски
ден без загинали на пътя
(EDWARD)
2. Обучения по
опресняване на
познанията на
служителите в
администрацията - водачи,
пътници и пешеходци,
относно:
- правилата за
движението, отразени в
Закона за движението по
пътищата и подзаконовите
нормативни актове,
свързани с пътните знаци,
пътната маркировка и

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Областна
администра
цияКърджали

8

другите средства за
управление на
движението;
- оказване на първа
долекарска помощ на
пострадалите при
пътнотранспортни
произшествия.
РУО-Кърджали
1. Съставяне на училищни
комисии по БДП и
изготвяне на планове

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

РУОКърджали,
Директори
на училища
и ДГ в
областта

2. Международна кампания
на ООН „Десетилетие на
действия за безопасност
на движението по
пътищата- 2011- 2020 г.“
3. Провеждане на
родителски срещи с
родителите на учениците
от I-ви и II-ри клас за
указания за изработване
на безопасен маршрут на
всяко дете.
4. Отбелязване на 21.09.Европейски ден без
загинали на пътя - среща с
представители на Сектор
„Пътна полиция“
5. Провеждане на
инструктаж по БДП
6. Петминутка по БДП в
края на последния час
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(ежедневно)
7. Осъществяване на
контрол на
правоспособността на
педагогическите
специалисти, които
провеждат обучение по
БДП по образователно
направление „Околен свят“
в детските градини и в
часа на класа в училищата
8. Публикуване на
електронната страница на
образователната
институция актуална
информация за
проведените мероприятия
(концерт, беседа,
викторина, семинар,
конкурс и др.), във връзка
с БДП, за материалнотехническата база за
обучението по БДП, за
транспортната
инфраструктура в близост
до училището/детската
градина и безопасните
маршрути на движение на
учениците
РЗИ-Кърджали
1. Провеждане на анкетно
проучване на
пътнотранспортния
травматизъм сред
родители на ученици от
учебни заведения в

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

РЗИКърджали
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гр.Кърджали
2. Информационна
кампания „Да знаем как да
опазим живота и здравето
на децата”.
Разпространение на
листовки, издадени от МЗ
и Националния център за
опазване на общественото
здраве и анализи, сред
деца и ученици от област
Кърджали
ОО АА-Кърджали

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

ОО ААКърджали

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

ОПУКърджали

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с

ЦСМПКърджали

1.Провеждане на обучение
на служителите, на които
е възложено управление
на служебни МПС, на тема
„Управление на служебни
автомобили“
2.Завишаване
изискванията към
контролно-техническите
пунтктове за завишаване
на критериите при
проверка на техническото
състояние на МПС и
газовите уредби
ОПУ-Кърджали
1. Системно подаване на
информация за пътната
обстановка за включване в
информационния бюлетин
на Агенция "Пътна
инфраструктура"
ЦСМП-Кърджали
1.Обучение на работещите
в ЦСМП по тематичен план
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за 2020 г., включващ теми
по оказване на спешна
медицинска помощ
Окръжна прокуратураКърджали
1.Информационна
кампания - чрез регулярни
публикации на
официалния сайт на
Окръжна прокуратураКърджали за резултата от
завършили наказателни
дела за престъпления по
транспорта, свързани с
настъпил пътен
травматизъм (ПТП с
ранени и загинали)
2.В Окръжна прокуратура
-Кърджали е предвиден
ден на отворените врати
по повод отбелязване деня
на юриста - 16 април, като
е изготвен план, изпратен
за сведение във ВСС, в
който са посочени
предвидената аудитория и
информационнообразовалетлни лекции таргет група деца от 10-12
клас от местни училища

БДП

Постоянен

-

Бюджет на
институцията

Повишаване на
информираността и съзнанието
за БДП

Проведени
инициативи
през 2020г.,
свързани с
БДП

Окръжна
прокуратура
-Кърджали

Рутинно и системно
прилагане на комплекс
от мерки по БДП спрямо
работещите в
организациите на
бюджетна издръжка за
предпазването им от
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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

До края на
2020 г.
Постоянен

-

Бюджет на
областна
администрация
и общините

Подобрена
безопасност на
служителите

Въведена
система от
мерки

Община
Ардино
Община
Джебел
Община
Кирково
Община
Крумовград
Община
Кърджали
Община
Момчилград
Община
Черноочене
Областна
администра
ция
Кърджали
ОД на МВР
Кърджали
РДПБЗНКърджали
ОО АА-
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Кърджали
ОПУКърджали
РУОКърджали
ЦСМПКърджали
РЗИКърджали
Окръжна
прокуратура
-Кърджали
Областна администрация В изпълнение на т.3.4.В. от Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерски съвет за
Кърджали:
одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., през
месец май 2019 г. са изготвени и одобрени от Областния управител на област Кърджали
мерки за предпазване на служителите от Областна администрация-Кърджали от наранявания
или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа.
Поради пропуски в кореспонденцията и неполучаване в Областна администрация-Кърджали
на писмата с указания от ДАБДП в периода м.05.2019 г. - м.12.2019 г., мерките са изготвени
по собствено виждане и образец, а не по указанията на ДАБДП.
Системата от мерки, съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология ще бъде
въведена до края на 2020 г.
Община Кърджали:
В община Кърджали не е въведена системата от мерки. Предстои въвеждането й до края на
2020 г.
Община Ардино:
Община Ардино няма въведена система от мерки. Предстои да се въведе до края на 2020 г.
Община Джебел:

Община Джебел няма въведена система от мерки. Предвижда се да се въведе през 2020 г.

Община Кирково:

Община Кирково не е разработила и въвела система от мерки. Предстои да се въведе до края
на 2020 г.
В община Крумовград няма въведена система от мерки за подобряване на БДП. Същата
предстои да бъде въведена до края на 2020 г.
В община Момчилград в процес на разработка е системата от мерки. Ще бъде въведена през
2020 г.

Община Крумовград:
Община Момчилград:
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Община Черноочене:

В община Черноочене в процес на разработка е системата от мерки. Ще бъде въведена през
2020 г.

Други:
ОД на МВР-Кърджали

РД ПБЗН-Кърджали

ОО АА-Кърджали

ОПУ-Кърджали

РУО-Кърджали

ЦСМП-Кърджали
РЗИ-Кърджали

Окръжна прокуратураКърджали

С разработен план с рег. № 3286р-30638/ 09.07.2019 г. от ГД „Национална полиция“ и
утвърден от министъра на вътрешните работи е въведена система от мерки за предпазването
на служителите от МВР от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни
произшествия по време на работа.
В структурните звена на МВР е въведена система от мерки, чрез утвърден от министъра на
вътрешните работи „План за внедряване на система от мерки за предпазване на служителите
от МВР от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по
време на работа“, рег. № 3286р-30638/ 09.07.2019 г. В тази връзка и с окръжно писмо с рег.
№ 1983р-11711/ 13.08.2019 г. на директора на ДОД при ГД ПБЗН-МВР, са дадени указания
до СД ПБЗН и РД ПБЗН, за спазване и изпълнение на мерките в утвърдения от МВР план с
рег. № 3286р-30638/ 09.07.2019 г.
Във връзка с Решение № 16/ 17.01.2019 г. на Министерски съвет за предприемане на мерки
за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и Стратегията на МТИТС за подобряване
на безопасността на движението по пътищата на Република България, със Заповед № РД-0816/ 21.08.2019 г. на изпълнителния директор в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ е въведен Наръчник на Система за управление на пътна безопасност на
служителите на ИА АА.
В процес на разработка от Агенция „Пътна инфраструктура" е система от мерки за
предпазване на служителите и работниците от нараняване или загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия по време на работа. Системата ще бъде въведена през 2020
г.
Със Заповед № РД-09-463/ 01.10.2019 г. на началника е разработена и утвърдена система от
мерки за предпазване на служителите на РУО-Кърджали от наранявания или загуба на живот
в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа.
ЦСМП-Кърджали не е разработила и въвела система от мерки. Предстои да се въведе до края
на 2020 г.
Във връзка с Решение № 16/ 17.01.2019 г. на Министерски съвет за предприемане на мерки
за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм, са въведени мерки за ограничаване на
пътнотранспортния травматизъм на служителите в Регионална здравна инспекция-Кърджали,
утвърдени със Заповед № РД-01-163/ 01.04.2020 г. на директора на РЗИ-Кърджали.
В Окръжна прокуратура-Кърджали от 2018 г. се спазват системи от мерки - Вътрешни
правила за придобиването, разпределението, ползването и експлоатацията на моторни
превозни средства в Прокуратура на Република България, утвърдени със заповед на Главния
прокурор на РБ, последно изменени м.декември на 2019 г., по които със съответни заповеди
на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Кърджали е регламентиран реда
и отговорните лица по прилагането им.
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Използване на метода
за широко обхватен
контрол като един от
основните методи за
контрол:
Провеждане на
специализирани операции
на ОДМВР и областните
отдели на ИААА

Постоянен

-

Бюджет на
ОДМВР и ИААА

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

Проведени
операции

ОДМВРКърджали
ИААА
Кърджали

1. Специализирана
полицейска операция
съвместно с ОО ААКърджали с обект
таксиметрови автомобили
2. Специализирани
полицейски операции
съвместно с РД АА-Стара
Загора с обект
нерегламентиран
обществен превоз на
пътници на територията на
област Кърджали
3. Провеждане на
специализирани
полицейски операции за
контрол на скоростен
режим, управление след
употреба на алкохол и
наркотични вещества,
неправоспособност,
употреба на
обезопасителни колани и
каски и системи за
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обезопасяване на деца,
пешеходци

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 Кърджали:

Със заповед на кмета на община Кърджали ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност, като се предвижда привличане и на външен консултант.
Със заповед на кмета на община Ардино ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност. В община Ардино се прибягва и до услугите/консултациите на служители от РУАрдино при разрешаване на проблеми, свързани с пътната безопасност.
Със заповед на кмета на община Джебел ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност.
Със заповед на кмета на община Кирково ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност. В община Кирково се прибягва и до услугите/консултациите на служители от
РУ-Кирково при разрешаване на проблеми, свързани с пътната безопасност, което е в
тяхната компетентност.
Със заповед на кмета на община Крумовград ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност. При необходимост, община Крумовград се обръща към компетентни служители
от РУ-Крумовград при възникнали проблеми, свързани с безопасността на движението по
пътищата.
Със заповед на кмета на община Момчилград ще се определят лицата, отговорни за пътната
безопасност.
Със заповед на кмета на община Черноочене ще се определят лицата, отговорни за пътната

Община Ардино:
Община Джебел:
Община Кирково:

Община Крумовград:

Община Момчилград:
Община Черноочене:

-

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 –
Кърджали и
общини

17

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

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Оптимизиране
на общинската
дейност по БДП

Изпълнени
мерки

Общини

Пълна инвентаризация,
класификация и
паспортизация на
транспортно-техническа
инфраструктура и
знаковото стопанство
Община Кърджали:

Община Ардино:

Община Джебел:

Община Кирково:

Община Крумовград:

В община Кърджали това тепърва следва да се извърши от комисия, в която ще участват
представители на различни отдели, отговорни за пътната инфраструктура и безопасност.
Предстои извършването на огромна по обем работа, като реалистичния срок за
приключването й е до края на 2021 г.
Ежегодно в община Ардино от служители от администрацията, съвместно със служител на РУАрдино се извършва оглед на състоянието на общинските пътища и се изготвя списък на
транспортно-техническа инфраструктура и знаковото стопанство. Съгласно Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите се води и регистър на рехабилитираните
и реконструирани пътища в община Ардино, в т.ч. и на знаковото стопанство.
Ежегодно, в началото на годината в община Джебел от служители от администрацията се
извършва оглед на състоянието на общинските пътища и се изготвя доклад за транспортнотехническата инфраструктура. Прави се оглед и на знаковото стопанство, като при съставен
протокол се поставят нови знаци на набелязани места.
Ежегодно в община Кирково от служители от администрацията, съвместно със служител на
РУ-Кирково се извършва оглед на състоянието на общинските пътища и се изготвя списък на
транспортно-техническа инфраструктура и знаковото стопанство. Съгласно Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите се води и регистър на рехабилитираните
и реконструирани пътища в община Кирково, в т.ч. и на знаковото стопанство.
В община Крумовград, с представители на институции, имащи отношение по безопасността на
движението по пътищата, ще се извърши оглед за състоянието на общинските пътища и ще
се изготви списък. До настоящия момент технически паспорт имат път KRZ 2225, КрумовградЛуличка-Орех; местен път III 5904–Крумовград–Голямо Каменяне-Подрумче-мах.Воденичари;
път KRZ 1210/III-593, Орешари-Маджари/Котлари-Странджево-Бряговец.
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Община Момчилград:

Община Черноочене:

Ежегодно в община Момчилград се извършва оглед от специалисти, които изготвят списък на
пътищата за ремонт и кърпежи, където е наложително. Пълната инвентаризация,
класификация и паспортизация на транспортно-техническа инфраструктура и знаковото
стопанство предстои да се извърши, като тази задача изисква по-дълъг от една година срок
за изпълнение.
Ежегодно в община Черноочене се извършва оглед за констатиране състоянието на
общинските пътища. Според направените констатации се изготвя списък на пътищата за
ремонт. За изградените пътища след 2007 г., както и за пътищата, за които е направена
рехабилитация или реконструкция е изготвен паспорт на строежа. За паспортите се води
специален регистър. Прави се оглед и на знаковото стопанство, като при необходимост се
поставят нови знаци на набелязани места.

Извършване на
детайлни технически
обследвания и
инженерноикономически анализи,
предхождащи
съставянето на
инвестиционните
програми за
въздействие върху
пътната
инфраструктура, както
текуща и системна
оценка на
безопасността от страна
на стопаните на
пътищата (областни
пътни управления,
общини):
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

Постоянен

-

Бюджет на
ДАБДП,
общински

Ефективно
поддържане и
подобряване на

Разработена и
прилагана
методика

ДАБДП
Общини
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общински пътища и улици,
разработена от ДАБДП
методическо указание

бюджет

състоянието на
пътната
инфраструктура

Предвиждане на
приоритетни
бюджетирани мерки по
безопасност на пътната
инфраструктура в
областните и общински
планове и програми, на
база извършените
анализ и оценка:
Изпълнение на 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

Проведени
заседания на
ОКБДП

Членове на
ОКБДП

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
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БДП
1-во тримесечие
Дата: 30.01.2020 г.
(четвъртък)
Час: 11.00 часа
Място: Зала 301 на
Областна администрацияКърджали

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

2-ро тримесечие
Дата: 26.06.2020 г.
(петък)
Час: 11.00 часа
Място: Зала 301 на
Областна администрацияКърджали
3-то тримесечие
Дата: 11.09.2020 г.
(петък)
Час: 11.00 часа
Място: Зала 301 на
Областна администрацияКърджали
4-то тримесечие
Дата: 13.11.2020 г.
(петък)
Час: 11.00 часа
Място: Зала 301 на
Областна администрацияКърджали
Забележка:
Избраните дати са
предварителни. В случай,
че се наложи промяна,
ДАБДП ще бъде уведомена
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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

Извършване на анализ
от стопаните на пътя на
тежки ПТП и оценка на
риска от гледна точка
на влиянието на
пътната
инфраструктура върху
тяхното настъпване
Обследване на пътната
обстановка в аварийния
участък за откриване
недостатъци в пътните
условия
Докладване и анализ на
информация от областните
комисии по БДП минимум

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
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четири 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

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

-

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

Постоянен

-

Бюджет на
АПИ/ОПУ,
общини, ОДМВР

Обезопасеност
на рисковите
участъци

Изпълнени
мерки по
обезопасяване
на рисковите
участъци

АПИ/ОПУ
Общини,
ОДМВР

Разработване и
изпълнение на мерки за
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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;

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

Изграждане на оптимални
връзки и висока степен на
съответствие между
различните видове
транспорт, гарантиращи
безопасна скорост,
комфорт и благоприятна
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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
При разработване на
общинските планове за
развитие 2021 - 2027 ще
бъдат заложени
изпълнение на мерки за
устойчива градска
мобилност, както и в
интегрираните планове за
градско възстановяване и
развитие и Транспортнокомуникационни схеми
към Общите устройствени
планове на населените
места
Община Кърджали:
1.Изпълнение на проект
„Път I-5 Обходен път на
град Кърджали“ Изграждане на обходен
път на гр.Кърджали

Постоянен

Индикатив
на
строителна
стойност
на фаза
идеен
проект -

Държавен
бюджет,
Бюджет на АПИ

Извеждане на
транзитните
потоци извън
населените
места,
Намаляване на
трафика и

Изграден
обходен път на
гр.Кърджали

МРРБ, АПИ,
Областен
управител,
ОПУКърджали,
Община

25

250 000
000 лв.
2.След одобряване на
Общия устройствен план
изготвяне на Транспортнокомуникационна схема на
гр.Кърджали
3.Изграждане на велоалеи
като част от проект
„Ремонт и реконструкция
на улична мрежа в
гр.Кърджали“
4.Мониторинг от община
Кърджали по отношение на
договора за изпълнение на
градския транспорт в
частта му за удобство,
комфорт, точност и
комуникативност

Община Ардино:
1.Разработване на
общински план за
развитие 2021 - 2027 на
община Ардино и
възлагане изготвянето на
Транспортнокомуникационна схема на
гр.Ардино към Общия
устройствен план на
общината
Община Джебел:
1.Разясняване сред
ученици и провеждане на

задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт,
Въвеждане на
алтернативни
форми на
придвижване,
Подобряване на
пътната
безопасност

Кърджали

30 000 лв.

Бюджет на
общината

30 000 лв.

ОПРР

Постоянен

100 000
лв.

Бюджет на
транспортните
фирми

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

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

Разработен
общински план
за развитие и
изготвена
Транспортнокомуникационн
а схема

Община
Ардино

Постоянен

500 лв.

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и

Изпълнени
мерки за

Община
Джебел,

Постоянен

2020 г.

Изготвена
Транспортнокомуникационн
а схема

Община
Кърджали

Изградени
велоалеи

Високо ниво на
обслужване в
градския
транспорт по
отношение на
удобство,
комфорт,
точност и
комуникативно
ст
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обучително придвижване с
велосипеди като
алтернативна форма на
придвижване в пътни
участъци с натоварен
трафик

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

подобряване
на пътната
безопасност

Директори
на училища
в община
Джебел

Община Кирково:
1.Разработване на
общински план за
развитие 2021 - 2027 на
община Кирково и
възлагане изготвянето на
Транспортнокомуникационна схема на
с.Кирково към Общия
устройствен план на
общината

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

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

Разработен
общински план
за развитие и
изготвена
Транспортнокомуникационн
а схема

Община
Кирково

Постоянен

15 000 000
лв.

Бюджет на
общината

Извеждане на
транзитните
потоци извън
населените
места,
Намаляване на
трафика и
задръстванията,
Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

Изграден
околовръстен
път на
гр.Крумовград

Община
Крумовград

Постоянен

8 500 лв.

Бюджет на
общината

Намаляване на
трафика и
задръстванията,

Разработен
общински план
за развитие и

Община
Момчилград

Община Крумовград:
1.Изграждане на
околовръстен път на
гр.Крумовград за
извеждане на транзитните
потоци извън града, за
успокояване на
движението на входноизходните артерии на
града.
(С ПУП-а на гр.Крумовград
от 1982 г. е заложено
изграждане, но до
настоящия момент този
проект не е реализиран)
Община Момчилград:
1.Разработване на
общински план за
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развитие 2021 - 2027 на
община Момчилград и
възлагане изготвянето на
Транспортнокомуникационна схема на
гр.Момчилград към Общия
устройствен план на
общината
(В общината е разработен
Генерален план за
организация на
движението на
територията на
гр.Момчилград, възловите
и проблемни участъци са
регулирани, също и
местата, където се
получават задръствания са
регулирани)
Община Черноочене:
1.Разработване на
общински план за
развитие 2021 - 2027 на
община Черноочене и
възлагане изготвянето на
Транспортнокомуникационна схема на
с.Черноочене към Общия
устройствен план на
общината

Развитие и
подобряване на
обществения
транспорт.
Подобряване на
пътната
безопасност

изготвена
Транспортнокомуникационн
а схема

Постоянен

10 000 лв.

Бюджет на
общината

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

Разработен
общински план
за развитие и
изготвена
Транспортнокомуникационн
а схема

Община
Черноочене

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Подобряване на
БДП

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

Постоянен

-

Бюджет на
общините/ОПУ

Обучен
персонал

Изпълнени
мерки за
подсигуряване
на дейността

Общини,
ОПУ

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

Повишаване на
квалификацията на
персонала в общините/ОПУ
Стандартизиране на
изискванията към
изпълнителите на
инженеринг и
строителство на пътна
инфраструктура:
Използване на типови
договорни условия и
изисквания на възложителя
към изпълнителите
Изискване за внедрена
система за управление на
безопасността на
движението съгласно
стандарт БДС ISO
39001:2014 към
изпълнителите на
строителство на пътна
инфраструктура
Прилагане на ефективен
контрол при управление на
договорите за проектиране
и строителство
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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

Община Кърджали:

Постоянен

1.Ремонт на участъци от
път KRZ3310 / KRZ1285,
Кърджали - Енчец / Енчец

-

150 000
лв.

Бюджет на
общините

Подобрена
пътна
инфраструтура
и повишена
пътна
безопасност

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

Общини

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Кърджали
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– Главатарци;
150 000
лв.

2. Ремонт на участъци от
път KRZ2298 / III - 865,
Бойно - Кърджали / Петлино;

85 000 лв.

3. Ремонт на път участъци
от път KRZ2292/ III - 5072,
Перперек - Кокиче / Калоянци – Гняздово;

95 000 лв.

4. Ремонт на участъци от
път KRZ2322 / I-5,
Черноочене - Кърджали /
- Черна скала - /
KRZ1433/;

130 000
лв.

5. Ремонт на участъци от
път KRZ2319 / KRZ2284,
Севдалина - Костино/ Скална глава Дъждовница/ KRZ1285/ с
приблизително дължина от
15,70 км.
Община Ардино:
1. Преасфалтиране на
улици в град Ардино
(ул. „Родопи”, ул. „Пирин”,
ул. „София”, ул. „Орлови
скали”, ул. „Шипка”, ул.
„Първи май”)
- преасфалтиране 3100 м.
- 18 000 кв .м.
2. Преасфалтиране на
улична мрежа в с. Бял
Извор, община Ардино

Постоянен
576 000
лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Ардино

110 000
лв.
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- 600 м.
- 3500 кв. м.
3. Изграждане на три броя
рампи за редуциране на
скоростта по
републиканската пътна
мрежа, находяща се в
жилищната територия на с.
Бял Извор, община Ардино

5 000 лв.

4. Преасфалтиране на
улична мрежа в с. Падина,
община Ардино
- 500 м.
- 3000 кв. м.

90 000 лв.

5. Преасфалтиране на
улична мрежа в с. Горно
Прахово, община Ардино
- 500 м.
- 3000 кв. м.

90 000 лв.

6. Преасфалтиране на
улична мрежа и пътища в
с. Млечино, община
Ардино
- 400 м.
- 2800 кв. м.
Община Джебел:

75 000 лв.

Постоянен

1. Ремонт на общински път
с. Ген. Гешево, община
Джебел

14 853 лв.

2. Ремонт на общински път
с. Устрен мах. Арсанлар,
община Джебел

17 753 лв.

3. Ремонт на общински път

8 524 лв.

Бюджет на
Община Джебел
и целеви
средства по ПМС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Джебел
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KRZ2078 - с. Илийско - с.
Рогозари, общ. Джебел
4. Ремонт на общински път
с. Контил , общ. Джебел

2 745 лв.

5. Ремонт на улична мрежа
в Община Джебел и селата

580 281
лв.

Община Кирково:
1.ОР на Улица с. Пресека
о.т. 21-17- асфалтиране
2. ОР на Улица с. Растникасфалтиране
3. ОР на Улица с.
Добромирци о.т. 57-58-61асфалтиране
4. ОР на улица с. Каялоба,
мах. Кашмерлер –
асфалтиране
5. ОР на улица с. Китна, ул.
„Дере махала“ асфалтиране
6. ОР на улица с.Дрангово
център/улица-асфалтиране
7. ОР на улица с.Завоя
о.т.60-60– асфалтиране
8. ОР на улица с. Домище
о.т.78-74- асфалтиране
9.ОР на ул. „Георги Кирков“
с.Кирково, уширение –
асфалтиране
10.ОР на ул. „Първа“ с.
Горно Кирково-асфалтиране
11.ОР на ул. до ДГ с.
Дружинци –асфалтиране
12.ОР на ул. в с.Крилатица,
мах. Горна-асфалтиране
13.ОР на ул. в център
Априлци-асфалтиране
14. ОР на ул.“Първа“

Постоянен
13 025 лв.
18 987 лв.

Бюджет на
община Кирково
и целеви
средства по
ПМС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Кирково

15 655 лв.
18 397 лв.
24 099 лв.
5 175 лв.
11 471 лв.
5 364 лв.
7 141 лв.
8 242 лв.
21 503 лв.
13 625 лв.
12 322 лв.
39 181 лв.
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с.Горно Кирково с о.т. 5859-49-48:49-37-26-16асфалтиране
15.ОР на ул. в с.Дружинци,
мах. Горна с о.т. 117-115114-108-107-105-95асфалтиране
16.ОР на ул.“В.Левски“ с.
Чакаларово-асфалтиране
17.ОР бетонова настилка
ул.“Вела Пеева“ с.
Чакаларово
18. ОР бетонова настилка
ул.“Изгрев“ с. Чакаларово
19.ОР бетонова настилка
ул.“Здравец“ с. Чакаларово
20.ОР бетонова настилка
ул.“Ас. Йорданов“ с.
Чакаларово
21.ОР на ул. пред входа на
ДГ с. Чакаларово
22. Бетонова настилка ул. с.
Метличина, мах. Долна
23. ОР на ул. „Мир“ с.
Тихомир-асфалтиране
24. ОР на ул. с о.т. 175168-169-170 с. Тихомирасфалтиране
25.АН по ОП 3 „Изготвяне на
технически паспортна ул с
о.т. 13-14-16“с. Подкова
26.Инвеститорски контрол
местни пътища и улици
27. Строителен надзор
улици с. Бенковски
28. Авторски надзор улици
с. Бенковски
29. ОР на ул. с. Каялобабетонова настилка
30. ОР на ул. с. Шопци –
бетонова настилка

18 924 лв.

9 795 лв.
8 938 лв.
27 807 лв.
25 856 лв.
9 662 лв.
34 839 лв.
5 373 лв.
13 714 лв.
25 623 лв.
960 лв.
4 013 лв.
2 200 лв.
600 лв.
14 828 лв.
9 989 лв.
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31. ОР на ул. с. Лозенградци
–бетонова настилка
32. ОР на ул. с. Горно
Къпиново –бетонова
настилка
33. ОР на ул. с. Долно
Къпиново –бетонова
настилка
34. ОР на ул. с. Домище –
бетонова настилка
35. ОР на ул. с о.т. 15-23
/паважна настилка/ 1 етап
36. Подравняване и
благоустрояване на ул. с.
Еровете-бетон
37. ОР на ул. с. Пресека –
бетонова настилка
38. ОР на ул. с. Чичево –
бетонова настилка
39. ОР на ул. с.
Чорбаджийско, мах. Крепост
–асфалтиране
40. Извършване на дейности
по възстановяване на улици
с. Чакаларово- бетонова
настилка
41. ОР на ул. с. Пловка –
асфалтиране
42.ОР на улици с.Шопци –
асфалтиране
43. ОР на главна улица
с.Старейшино –
асфалтиране
44. Изграждане на улица с
.о.т.13-16 – с.Подкова –
асфалтиране
45. ОР за улица за гробище
с.Малкоч- бетонова
настилка
46. ОР на улица до гробище
мах. Дековци км. Малкоч –

26 689 лв.
29 971 лв.
32 741 лв.
11 815 лв.
15 477 лв.
10 794 лв.
8 023 лв.
5 432 лв.
22 661 лв.
13 383 лв.

9 050 лв.
20 000 лв.
18 467 лв.
38 038 лв.
7 503 лв.
14 261 лв.
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бетонова настилка
47.ОР на улица с.Кърчовско
– бетонова настилка
48. ОР на улица мах.
Прогрес км. Кърчовско –
асфалтиране
49.ОР на улица мах. Воден
до главен път III – 508
км.Хаджийско – бетонова
настилка
50. ОР на улица с. Стоманци
– мах. Горна – бетонова
настилка
51.ОР на улица с.Кран (до
реката) – бетонова настилка
52. ОР на улица с.Здравчец
– мах. Черноглавка –
бетонова настилка
53. ОР на улица в мах.
Вратница – км.Горски извор
– бетонова настилка
54.ОР на улица с.Върбен
мах.Горна – асфалтиране
55.ОР на улица с.О.Т.20-22
Център Фотиново –
асфалтиране
56.ОР на улица с.О.т. 92-9394 и обръщало в център
Фотиново – бетонова
настилка
57.ОР на улица с.О.Т. 99105 мах. Фотиново
км.Фотиново – асфалтиране
58. ОР на улица с.О.Т. 50-51
мах. Фотиново км.Фотиново
– асфалтиране
59. ОР на улица с.О.Т. 52-72
мах. Фотиново км.Фотиново
– асфалтиране
60. ОР на улица с.О.Т. 7-34
мах. Загоричане

6 655 лв.
16 572 лв.
7 250 лв.

7 250 лв.
28 732 лв.
5 557 лв.
9 254 лв.
6 992 лв.
6 178 лв.
8 380 лв.

13 754 лв.
2 510 лв.
7 369 лв.
4 349 лв.
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км.Фотиново – асфалтиране
61. ОР на улица с.О.Т 6-33
мах. Загоричане
км.Фотиново – асфалтиране
62. ОР на улица до шарена
чешма + канализация Кв.
Веслец км.Бенковски
асфалтиране
63.ОР на улица кв. Горна
веслец км.Бенковски –
бетонова настилка
64. ОР на улица кв. Горна
веслец км.Бенковски –
асфалтиране
65. ОР на улица с осови
точки 187 до път кв.Пеевско
III етап – асфалтиране
66. Благоустрояване на
улици с.Бенковски ,
крайбрежна (III) етап о.т.
257-187 асфалтиране
67. Благоустрояване на
улици с.Бенковски ,
крайбрежна (III) етап о.т.
187-244 асфалтиране
68. Благоустрояване на
улици с.Бенковски ,
крайбрежна (III) етап о.т.
181-153 асфалтиране
69.ОР на улица мах.
Хаджийска км.Дрангово –
бетонова настилка
70. ОР на улица мах.Долна
км.Дрангово – бетонова
настилка
71. Извършване на дейности
по възтановяване на улици
в с.Долно къпиново –
бетонова настилка
72.ОР на улица мах. Долна
с.Завоя – асфалтиране

5 268 лв.
22 000 лв.

7 470 лв.
14 565 лв.
12 837 лв.
37 760 лв.

47 760 лв.

77 008 лв.

9 254 лв.
8 067 лв.
24 576 лв.

16 249 лв.
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73. Извършване на дейности
по възтановяване на улици
в с.о.т.53-70-77-92-79-74
с.Дружинци – бетонова
настилка
74. Извършване на дейности
по възтановяване на улици
в мах.Мало Домище км.
Домище – бетонова
настилка
75.ОР на улица с.о.т. 38-3953-74-75 с. Горно кирково –
бетонова настилка
76. ОР на улица пред
ДЦДМУ – км. Добромирци –
бетонови настилки
77.ОР на улица мах. Горна
км. Хаджийско – бетонова
настилка
78. ОР на улица с. Метличка
– бетонова настилка
79. Авторски надзор за
улици с. Бенковски етап I
80.ОР улица мах. Средна
мах. Воден км. Хаджийско –
бетонова настилка
81. ОР на улица с.
Чорбаджийско (под
поделението) –
асфалтиране
Община Крумовград:
1.Реконструкция на ул.
„Отец Паисий Хилендарски“
в гр. Крумовград – 160 м.
2.Реконструкция на ул.
„Изгрев“ в гр. Крумовград 300 м.
3.Асфалтиране на път за
мах. Зейка и мах. Врана с.

10 128 лв.

12 652 лв.

14 534 лв.
5 557 лв.
6 918 лв.
4 384 лв.
960 лв.
4 533 лв.
12 815 лв.

Постоянен
26 270 лв.
60 165 лв.

Бюджет на
община Кирково
и целеви
средства по
ПМС

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Крумовград

52 098 лв.
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Луличка - 600 м.
4.Асфалтова настилка за
път на мах. Централна на с.
Луличка - 250 м.
5.Изграждане на път за с.
Овчари II етап - 1 500 м.
6.Асфалтиране на път за
мах. Аладжалар с. Багрилци
- 380 м.
Община Момчилград:
1. / I - 5, Кърджали Момчилград / - Груево –
Летовник
2. / II - 59, Момчилград Звездел / - мах. Ауста

21 500 лв.
700 000
лв.
32 800 лв.
Постоянен
137 190
лв. без
ДДС
27486 лв.
без ДДС

3. / II - 59, Звездел Крумовград / - Чайка мах.Търнене

58 476 лв.
без ДДС

4. / II - 59, Звездел Карамфил / - Карамфил Синделци / KRZ1391 /

126390 лв.
без ДДС

5. / III - 5902, п.к. Звездел
- Конче / - мах. Божур

42153 лв.
без ДДС

6. / III - 5902, п.к. Звездел
- Конче / - мах. Крепост
7. / II - 59, Звездел Карамфил / - мах.
Батковци - мах. Залист - /
KRZ2395 /
8. / III - 5901,
Момчилград - Равен / Плешинци
9. / KRZ2390, п.к. III 5902 - Седефче / - мах.
Снегово

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Момчилград

71163 лв.
без ДДС
71163 лв.
без ДДС
15519 лв.
без ДДС
41740 лв.
Без ДДС
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10. / III - 5901,
Момчилград - Равен / Врело - мах. Врело - мах.
Зимовник
Община Черноочене:

54 318 лв.
без ДДС
Постоянен

Бюджет на
общината

1. Основен ремонт на
улица в с.Нови пазар,
община Черноочене
2. Изграждане на
изпъкнали изкуствени
напречни неравности на
Път I-5 „ХасковоЧерноочене-КърджалиМаказа“ в урбанизираната
територия на с.
Черноочене при км
327+656, 328+100,
328+835

80 000 лв.

3.Изграждане на
изпъкнали изкуствени
напречни неравности на
Път III-506 „Сусам Хасковски мин,баниКараманци-Петелово(Конуш-Черноочене) при
км 43+200, 43+320 в
урбанизираната територия
на с. Петелово, община
Черноочене

10 000 лв.

4.Основен ремонт на
общинска пътна мрежа,
хоризонтална маркировка
и знаци на територията на
община Черноочене: път
(ІІ-58, Комунига Тополово/ - Паничково)
разклон с. Паничково KRZ

320 000
лв.

15 000 лв.

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

Община
Черноочене
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2437; път (ІІ-58, Комунига
- п.к. Паничково/ Йончево)
разклон с. Йончево KRZ
2442; път /ІІ-58/ Комунига
- мах. Пошево KRZ 3458;
път (ІІ-58, Габрово Комунига/ - Черна нива Ново селище - Бакалите
/KRZ 1343) разклон с.
Черна нива KRZ 2435; път
(ІІ-58, Черноочене Габрово) разклон с.
Габрово; път разклон с.
Даскалово KRZ 1444 (ІІ58, Черноочене Габрово/Даскалово Зимница - Дядовско/ KRZ
1432); път KRZ 1432,
Черноочене - Житница/Божурци; път разклон KRZ
1434 (KRZ 1433,
Черноочене - Севдалина /
Бели вир - Яворово); KRZ
1432, Черноочене Житница/ с. Каблешково;
път разклон с. Патица KRZ
2431 /І-5/, Черноочене Черна скала/; път /KRZ
14333, Свободиново Севдалина/ - Стражница Възел-/І-5/; път /KRZ
2450, СвободиновоСтражница/ - Верско; път
/І-5/ Черноочене Житница - Дядовско Каняк/ - разклон Каняк.
Изпълнение на мерки по
изграждане,
рехабилитация, текущ
ремонт и поддръжка на
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републиканска пътна
инфраструктура, на
база обследване, анализ
и оценка на
безопасността й изпълнение на мерки
съгласно годишните
инвестиционни
програми на АПИ/ОПУ:

Постоянен

Бюджет на
ОПУ-Кърджали/
ЕФРР

Изпълнение на инженерни
мерки по пътната
инфраструктура

1. Рехабилитация на път
III-507 "Кърджали - Мост Манастир" от км 0+055 до
км 26+109

16 465 064
лв с ДДС

85 % ЕФРР
15 %
национално
съфинансиране

2. Превантивен ремонт на
път III-865 "Ардино Кърджали" в отделни
участъци, с обща дължина
21 км

5 381 600
лв с ДДС

Бюджет на
ОПУ-Кърджали

-

Бюджет на
ОПУ-Кърджали

3. Изпълнение на дейности
по текущ ремонт и
поддържане на
републиканската пътна
мрежа:

Подобрена
пътна
инфраструктура
и повишена
пътна
безопасност

Изпълнени
инженерни
мерки за
ремонт и
поддръжка

ОПУ
Кърджали

- поддържане и ремонт на
пътни настилки;
- поддържане и ремонт на
пътни съоръжения;
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- земни работи;
- озеленяване и
ландшафтно оформяне;
- зимно поддържане;
- монтаж и ремонт на
ограничителни системи;
- подмяна и поставяне на
пътни знаци и табели;
- освежаване на пътната
маркировка
4. Укрепване на засегнати
от свлачищни процеси
пътни участъци: път III5902 при км 5+500 и при
км 6+700 и на път III-865
при км 39+800

-

Бюджет на
ОПУ-Кърджали

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

Общини и
териториалн
и структури
на ОДМВР

Мин. 3
пъти
годишно

-

Средства от
бюджета на
съответната

Подобряване на
безопасността
на движение по

Извършени
проверки и
обходи

Общини,
ОПУ, ОДМВР
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институция
Докладване на
изпълнените мерки на
заседанията на
областните комисии по
БДП

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

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

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

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
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комисии по БДП
Община Кърджали:
1.След извършване на
пълна инвентаризация,
класификация и
паспортизация на
транспортно-техническа
инфраструктура и
знаковото стопанство от
комисията към община
Кърджали, изготвяне и
представяне на доклад за
тяхното състояние
Община Ардино:
1.Извършване на
съвместен оглед за
състоянието на пътната
инфраструктура, както и
премахване/поставяне на
пътни знаци, указателни
табели, маркировка,
мантинели и др.

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП доклад

Община
Кърджали

Постоянен

15 000 лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП доклад

Община
Ардино,
РУ-Ардино

Постоянен

1 000 лв.

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП доклад;

Община
Джебел,
РУ-Джебел

Община Джебел:
1.Извършване на оглед и
изготвяне на анализ за
безопасността на участъци
около учебни заведения и
детски градини
2.Поставяне на знаци за
регулиране на движението
и ограничаване на
скоростта на участъци
около учебни заведения и
детски градини

Регулирано
движение и
ограничена
скорост на
конкретни
участъци
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Община Кирково:
1.Извършване на
съвместен оглед за
състоянието на пътната
инфраструктура, както и
премахване/поставяне на
пътни знаци, указателни
табели и др.

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП доклад

Община
Кирково,
РУ-Кирково

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП доклад

Община
Крумовград,
РУКрумовград

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобрена
пътна
безопасност

Изготвен и
представен на
заседание на
комисиите по
БДП анализ

Община
Момчилград,
РУМомчилград

Постоянен

-

Бюджет на

Подобрена

Изготвен и

Община

Община Крумовград:
1.Извършване на
предварителен съвместен
оглед с представител на
РУ- Крумовград за
набелязване на места,
имащи нужда от поставяне
на пътни знаци.
2. Извършване на пообстоен съвместен оглед с
представител на РУКрумовград, за
преценяване
необходимостта от
премахване/преместване
на някои пътни знаци
и/или поставяне на
допълнителни, където има
нужда.
Община Момчилград:
1.Изготвяне на анализ на
състоянието на пътищата
от ОПМ за установяване
на конкретни участъци с
неясна сигнализация, и
ако има необходимост от
премахване на излишни
знаци, табели и
маркировка
Община Черноочене:
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1.Изготвяне на анализ на
състоянието на пътищата
от ОПМ за установяване
на конкретни участъци с
неясна сигнализация, и
ако има 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
поставянето на
информационни табели и
оповестяване на въведени
ВОБДП на обществеността
Ограничаване на
скоростта в
урбанизираните
територии

общината

пътна
безопасност

представен на
заседание на
комисиите по
БДП анализ

Черноочене,
УчастъкПолиция
към РУКърджали

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Подобряване на
информираността

Изпълнени
мерки

Общини

Постоянен

-

Бюджет на
общините

Ограничаване
на скоростта;

Изпълнение
мерки

Общини

Брой
установени
нарушения за
скорост

ОД на МВРКърджали

Намаляване на
пътния
травматизъм

Ограничаване на
възможностите за
движение с високи
скорости чрез мерки за
успокояване на
движението и системи за
видеонаблюдение и
контрол
ОД на МВР-Кърджали:
1. Увеличаване точките и
честотата за контрол на
скоростта с налични

Постоянен

-

Бюджет на
ОД на МВРКърджали

Ограничаване
на скоростта
Намаляване на
пътния
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технически средства в
урбанизираните територии

травматизъм

Въведени
системи за
видеонаблюде
ние и контрол
на основните
булеварди,
улици и
възлови
кръстовища

Ограничаване
на скоростта;

Въведени
системи за
видеонаблюде
ние и контрол

2. Въвеждане на системи
за видеонаблюдение и
контрол
на основните булеварди,
улици и възлови
кръстовища
Община Кърджали:
Въвеждане на
видеонаблюдение на
основните булеварди и
улици, както и на възлови
кръстовища в гр.
Кърджали

Постоянен

50 000 лв.

Бюджет на
общината

Намаляване на
пътния
травматизъм

на основните
булеварди,
улици и
възлови
кръстовища

Община
Кърджали,
съвместно с
ОД на МВРКърджали

Община Ардино:
Изграждане на три броя
рампи за редуциране на
скоростта по
републиканската пътна
мрежа, находящи се в
жилищната територия на
с. Бял Извор, община
Ардино

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Изградени
изкуствени
неравности

Община
Ардино,
съвместно с
ОД на МВРКърджали

Община Джебел:
Изграждане на изкуствени
неравности там, където е
необходимо

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Изградени
изкуствени
неравности

Община
Джебел
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Община Кирково:
Изграждане на изкуствени
неравности на пътища от
републиканската пътна
мрежа, находящи се в
урбанизирана територия в
с.Добромирци - 3 бр. и в
с.Бенковски - 2 бр.

Постоянен

23 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Изградени
изкуствени
неравности

Община
Кирково,
съвместно с
ОД на МВРКърджали

Изградени
изкуствени
неравности

Община
Крумовград,
съвместно с
ОД на МВРКърджали

Въведени
системи за
видеонаблюде
ние и контрол
на основните
булеварди,
улици и
възлови
кръстовища

Община
Момчилград,
съвместно с
ОД на МВРКърджали

Поставени
гумени
ограничители

Община
Черноочене,
съвместно с

Община Крумовград:
Изграждане на напречни
изкуствени неравности на
пътното платно в община
Крумовград, след оглед с
представител от РУКрумовград, на
набелязани места, имащи
нужда от изграждане на
тези съоръжения.

Постоянен

16 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Община Момчилград:
Въвеждане на
видеонаблюдение за град
Момчилград на интензивни
кръстовища и възлови
места, както и по
микрорайони Груево,
Звездел, Нановица и Равен

Постоянен

100 000
лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
Намаляване на
пътния
травматизъм

Община Черноочене:
Поставяне на гумени
ограничители на скоростта
„Спийд стоп“ по пътищата

Постоянен

5 000 лв.

Бюджет на
общината

Ограничаване
на скоростта;
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от общинската пътна
мрежа

Намаляване на
пътния
травматизъм

ОД на МВРКърджали

Защита на уязвимите
участници в движението:
Обезопасяване на
пешеходното и велосипедно
движение
Специално обезопасяване
на зоните на учебни и
детски заведения
РУО-Кърджали
Обезопасяване на
районите на детските
градини и училищата на
територията на област
Кърджали:
- заповеди на директорите
за забрана на достъп на
превозни средства в
дворовете;

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изпълнени
мерки

Общини,
ОД на МВРКърджали,
РУОКърджали

- в началото на учебната
година да се извършва
обезопасяване на района
на детските градини и
училищата: състояние на
хоризонтална маркировка,
обезопасителни огради,
улично осветление.
- своевременно
уведомяване на
компетентните органи за
наличие на необезопасени
участъци и конфликтни
точки в близост до детски
градини и училища и
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съдействие за
обезопасяването им;
- определяне на
маршрутите на движение
на учениците съвместно с
родителите/настойниците
и класните ръководители и
изготвяне на предложения
до общините за
обезопасяване на найизползваните маршрути.
Община Кърджали:
Повдигане на пешеходни
пътеки в зоните на учебни
и детски заведения

Постоянен

30 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Сключен и
изпълнен
договор за
посочените
дейности

Община
Кърджали

Постоянен

2 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Обезопасени
тротоари

Община
Ардино

Постоянен

2 000 лв.

Бюджет на

Осигуряване на

Обезопасени

Община

Осветяване на
горепосочените пешеходни
пътеки
Община Ардино:
Повдигане на пешеходни
пътеки в зоните на учебни
и детски заведения и
поставяне на метални
ограничения (лабиринти)
Осветяване на
горепосочените пешеходни
пътеки
Община Джебел:
Обезопасяване на
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тротоарите с еластична
бариера за движение на
пешеходците

общината

защита на
уязвимите
участници в
движението

тротоари

Джебел

Община Кирково:
Ежегодно освежаване на
пешеходните пътеки в
районите около всички
учебни заведения на
територията на община
Кирково и изграждане на
стационарен парапет до
СУ„Отец Паисий“с.Кирково

Постоянен

20 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Освежени
пешеходни
пътеки,
обезопасени
тротоари

Община
Кирково

Постоянен

16 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изградени
неравности

Община
Крумовград

Постоянен

40 000 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Изградени
тротоарни зони
за незрящи

Община
Момчилград

Постоянен

1 200 лв.

Бюджет на
общината

Осигуряване на
защита на
уязвимите
участници в
движението

Извършени
обезопасителн
и мероприятия

Община
Черноочене

Община Крумовград:
Изграждане на напречни
изкуствени неравности на
пътя за ограничаване на
скоростта на МПС в райони
около детски градини и
учебни заведения, и
периодично освежаване на
хоризонталната пътна
маркировка
Община Момчилград:
Изграждане на тротоарни
зони за незрящи в град
Момчилград

Община Черноочене:
Обезопасителни
мероприятия след оглед и
преценена необходимост
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Създаване и прилагане
на система за контрол
на настилките:

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Възстановяване на пътна
инфраструктура след
извършени инвестиционни
мероприятия от страна на
експлоатационни
дружества

Контрол по
възстановяване
на настилките

Изпълнени
мерки по
контрол

Общини

Гаранция за
възстановяването

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
ОДМВР
Кърджали

Постоянен

300 000
лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Въведено
почасово
платено
паркиране

Община
Кърджали

Акции на ОД на МВР и
Общините за отстраняване
на нарушителите по
тротоарите и забранените
за престой и паркиране
пътни артерии.
Община Кърджали:
Въвеждане на почасово
платено паркиране (Синя
зона) в централната част
на град Кърджали
Община Ардино:
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Събиране на излезли от
употреба МПС и
освобождаване на пътни
платна, тротоари и
пространства в жилищни
територии

Постоянен

20 000 лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Събрани
излезли от
употреба МПС
и
освобождаване
на пътни
платна,
тротоари и
пространства в
жилищни
територии

Община
Ардино

Постоянен

500 лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Извършени
проверки

Община
Джебел

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Извършени
проверки

Община
Кирково,
РУ-Кирково

Постоянен

136 380
лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Извършени
проверки;

Община
Крумовград,
РУКрумовград

Община Джебел:
Ежемесечни проверки от
съответните отдели, за да
бъдат премахнати спрели,
паркирани или бракувани
коли
Община Кирково:
Осъществяване на
постоянен контрол от
органите на реда и
съвместни акции със
служители от общината за
неправомерно паркирани
автомобили по тротоарите
и забранените за престой
и паркиране места
Община Крумовград:
1.Периодичен контрол на
спрени от движение
автомобили и постоянен
контрол от органите на
реда за неправомерно
паркирани

Изградени
надземни
паркинги

2.Изграждане на надземни
паркинги:
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- Промяна на ПУП в
гр.Крумовград, на
ул.“Ахрида“, пред входа
на Градския стадион за
обособяване на
паркоместа за паркиране
на автомобили
- Изграждане на
паркоместа зад блок
„Младост“ и блок
„Здравец“ в гр.Крумовград
Община Момчилград:

Постоянен

30 000 лв.

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Изградени
надземни
паркинги

Община
Момчилград

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Освободено
пътно движение
и намаляване на
задръстванията

Извършени
проверки

Община
Черноочене,
УчастъкПолиция
към РУКърджали

Въведена
стимулираща
данъчна
политика

Въведени
конкретни
данъчни мерки
на местно ниво

Общини

Изграждане на надземни
паркинги
Община Черноочене:
Иницииране на проверки
от страна на служители на
МВР при необходимост от
освобождаване на пътното
платно от спрели и
паркирали автомобили за
намаляване на
задръстванията

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

Постоянен

-

Бюджет на
общината

Текущ анализ на
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ефективността на
въведените мерки

08.04.2020 г.
Областна администрация-Кърджали
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