ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г.
Дата: 29.03.2019г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата План-програма е разработена в съответствие с изискването на §1а, ал.1
от Закона за движението по пътищата. Основните цели и приоритети в нея са
предложени от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
(ОКБДП), която е учредена със Заповед № ОКД-14-03/20.11.2015 г. на Областния
управител на област Разград, съгласно §1а, ал.2 от Закона за движението по пътищата.
Състава и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
се урежда чрез вътрешни Правила за работа на областната комисия в област Разград.
ОКБДП координира и контролира проблемите по безопасността на движението, като
приема мерки за нейното подобряване.
В настоящата план-програма е обобщена информация за планираните мерки за
периода 2019-2020 г. от всички отговорни институции и организации, които имат
отношение към безопасността на движението: ОД на МВР, Пътна полиция, областен
отдел на „Автомобилна администрация”, РУО, БЧК и общински администрации. В нея
са заложени следните основни направления:
 Подобряване организацията и качеството при осъществяване дейността на
сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Разград, РД „Пожарна безопасност
и защита на населението” към ОД на МВР – Разград и ОО „Автомобилна
администрация” – Разград, съобразена с насоките и приоритетите на МВР и
Министерство на транспорта
 Изграждане на по-безопасна републиканска и общинска пътна
инфраструктура на територията на областта;
 Повишаване информираността на гражданската общественост за нуждата от
позитивна промяна в културата на поведение на всички участници в пътното
движение;
 Своевременната долекарска и специализирана медицинска помощ за
ограничаване последствията от ПТП.
РАЗДЕЛ 1
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в
област Разград за периода 2019-2020 г. е в пряка връзка с Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за
периода 2011-2020 г. и Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата в областта 2012-2020 г., което се изразява в следните
принципи, залегнали в двата гореспоменати документа:
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Създаване на ефективен и устойчив модел за взаимодействие между държавни,
обществени и неправителствени структури за реализиране на държавната политика за
опазване живота и здравето на участниците в пътното движение. Създаване условия за
подобряване организацията на обучението и възпитанието на участниците в пътното
движение в работна или училищна среда и извън нея. Осъществяване на системни и
ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението,
съобразно конкретните условия на натовареност на пътния трафик и необходимостта от
спешни мерки за опазване живота и здравето на участниците в пътното движение.
Повишаване информираността на гражданската общественост за нуждата от по-голяма
безопасност и позитивна промяна в културата на поведение на всички участници в
пътното движение - законност, толерантност и съпричастност. Провеждане на политика
за осигуряване на безопасността на движението на пешеходците в етапа на планиране на
транспортната инфраструктура. Иницииране на дейности за подобряване достъпа и
сигурността на пешеходците при проектиране и преустройство на фирми, организации,
училища, детски градини, места за отдих и оживени търговски обекти.
План-програмата е във връзка с някои актуални акценти от държавната политика за
подобряване безопасността на движението по пътищата, изразяващи се в :
 Мерки за подобряване пасивната и активна безопасност в МПС;
 Строителство на по-безопасна пътна инфраструктура;
 Подкрепа за развитието на интелигентните технологии;
 Подобряване на образованието и обучението на участниците в пътното движение;
 Засилване на контрола за спазване на съответните разпоредби;
 Намаляване на нараняванията по пътищата;
 Засилване на превенцията по отношение на уязвими участници в движението ‑
мотоциклетисти, велосипедисти, деца и други;
 Повишаване на осведомеността за рисковите фактори и необходимостта от
засилване на превенцията на пътно-транспортни произшествия чрез:
 Използване на обществени кампании, включително световната седмица на
безопасността по пътищата и ежегодният световен ден за възпоминание на
жертвите на движението по пътищата;
 Сътрудничество с неправителствени организации и други инициативи на
гражданското общество, които споделят целите и задачите десетилетието в тази
област;
 Подкрепа на инициативите на частния сектор, предприети в тази насока.
,
РАЗДЕЛ 2
СЪСТОЯНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ДАТАТА
НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА
За времето от 01.01.2019 г. до 28.03.2019 г. са настъпили 81 ПТП с материални щети,
20 тежки ПТП с 33 ранени граждани и без загинали граждани. За същия период на 2018
г. са настъпили 123 ПТП с материални щети, 29 тежки ПТП с 1 загинал и 32 ранени
граждани. През настоящата година се наблюдава намаление на общия брой на ПТП и на
тежките ПТП и последиците от тях по показател „загинали”.
Във всички детски градини и училища на територията на Разградска област се
провежда редовно обучение по БДП с предвидения хорариум часове за всяка група в ДГ
и и за всеки клас в училище.
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Обучението по БДП във всички ДГ и училища се води от учители имащи
необходимите компетентности по БДП, притежават необходимите удостоверения на
завършилите квалификационни курсове.
Републиканската пътна мрежа на територията на АПИ „Областно пътно управление”
– гр. Разград е с обща дължина 505,4 км, от които 56,2 км пътища първи клас, 161,7 км.–
втори клас, 283,7 км – трети клас и 3,8 км пътни връзки.
След извършване на визуално изследване на състоянието на пътните настилки по
пътища І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас, е направена оценка за състоянието на пътната мрежа по
класове и пътища към 31.12.2018г., като състоянието е отразено в следната таблица:
добро

средно

лошо

обща

дължина

дължина

дължина

дължина

І

0

56.2

0

56,2

II

34.0

62.5

65,2

161,7

III
Пътни
връзки

72.9

50.6

160.2

283,7

ОБЩО:

106.9

клас път

3,8
173.1

3,8
225.4

505,4

РАЗДЕЛ 3
ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА
Визията на План-програмата за подобряване на безопасността на движението по
пътищата в област Разград за периода 2019-2020 г. е: до 2020 година област Разград да
постигне висока безопасност по пътищата, чрез отговорно поведение на
участниците в движението, в условията на обновена пътна инфраструктура.
Цел на настоящата План-програма е намаляване на последствията от ПТП към 2020 г.
спрямо тези от 2010 г. съобразно целите, поставени в Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за
периода 2011-2020г., а именно:
Област Разград да постигне през 2020 г.
намаляване на броя спрямо 2010 г. на:
- Загиналите при ПТП с 50 % - от 18 на 9,
- Ранените с 35 % - от 118 на 77,
- ПТП с 30 % - от 437 на 306,
- Тежките ПТП с 50 % - от 98 на 49.
Основните приоритети в План – програмата са следните:
Приоритет 1: Осъществяване на контролна дейност
Приоритет 2: Подобряване на пътната инфраструктура
Приоритет 3: Провеждане на информационни кампании и обучения
Приоритет 4: Подобряване на услугите за спешна помощ и грижите за
намаляване на последствията от ПТП
Приоритет 5: Подобряване на координацията и взаимодействието на отговорните
институции
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РАЗДЕЛ 4
РОЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Ролята на Областната комисията по безопасност на движението по пътищата е да
подобри координацията на действията между общинските органи – общини, ОД на МВР,
Областно пътно управление, БЧК, ПБЗН, ОО „Автомобилна администрация“, РУО, РЗИ,
ЦСМП, СБА и обществеността що се отнася до проблемите на безопасността на
движението по пътищата. В изпълнение на основната си роля комисията подпомага
Областния управител при вземане на решения, свързани с безопасността на движението
по пътищата, дава становища и анализира информация, изготвя доклади и програми,
свързани с подобряване безопасността на движението по пътищата на област Разград.
Целта на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата е:
 Да приема стратегически документи с конкретни мерки за подобряване на
безопасността на движение по пътищата на област Разград и да контролира
тяхното изпълнение;
 Да решава възникнали проблеми по безопасността на движение по пътищата
на област Разград;
 Да организира дейността по изпълнение на Областната стратегия за
безопасност на движението по пътищата на територията на област Разград
2012-2020г.;
 Да координира и контролира действията на институциите, имащи отношение
към безопасността на движение по пътищата на област Разград;
 Провежда и подкрепя обществените дискусии и кампании с всички
заинтересовани страни за намаляване на жертвите по пътищата и
изграждането на устойчив модел за толерантност между всички участници в
пътното движение;
 Осъществява мониторинг по прилагане на програмите за обучение по
безопасност на движението на пътищата на територията на област Разград.
В изпълнение на мерките за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на областта, комисията осъществява мониторинг и оценка на същите, чрез:
 Заседания за обсъждане на проблеми свързани с безопасността на движението
по пътищата;
 Изготвяне на предписания до институциите, ангажирани с безопасността на
движението по пътищата на територията на област Разград, с оглед
разрешаване на възникнали ситуации, застрашаващи пътната безопасност;
 Изискване на писмени отчети за изпълнение на задачите, залегнали в Планпрограмата на област Разград за подобряване безопасността на движението по
пътищата, от членовете й;
 Проверки на място на изпълнението на План-програмата на област Разград за
подобряване безопасността на движението по пътищата.
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Срок за
изпълнение

Целеви групи

Отговорна
институция

Индикатор за
изпълнение

Очакван
резултат

Източник на
финансиране

Финансов ресурс

Период на
изпълнение

Механизъм за
въздействие

Наименование на
мярката

РАЗДЕЛ 5
МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г.

Приоритет 1: Осъществяване на контролна дейност
Цел: Подобряване условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти.
Мярка:
Мярка 1: Планиране
Провеждане на
2019ПланиРепублик Намаляване на броя
Брой
Пътна
и реализиране на
беседи/кампании 2020 г. ран
ански
мероприятия
полиция
ПТП и последиците от
превантивни мерки за по пътна
бюджет
тях
ограничаване ПТП
безопасност.
Мярка 2: Контрол по
спазване на правилата
за движение от
всички участници в
движението и
техническата
изправност на
движещите се по пътя
ППС
Мярка 3:
Извършване на
специализирани
полицейски операции
за подобряване на
БДП с различна
насоченост.

Ежедневен
контрол при
използването на
максимален
брой екипи
осъществяващи
пътен контрол

20192020 г.

Планиран

Републик
ански
бюджет

Намаляване на броя
ПТП и последиците от
тях

Извършени
проверки.
Съставени
актове

Извършване на
проверки

20192020 г.

Планиран

Пътна
полиция

Намаляване на броя Брой
ПТП и последиците от проверки
тях

Участници в
движението

31.12.
2020 г.

Пътна
полиция

Участници в
движението

31.12.
2020 г.

Пътна
полиция

Водачи на
МПС

20192020 г.
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Мярка 4:
Извършване на
контролни проверки
на товарни
автомобили

Извършване на
проверки

20192020 г.

-

ОО „АА”
Разград

Спазване на
нормативните
изисквания и намаляване
броя на ПТП

Мярка 5:
Извършване на
контролни проверки
на автобуси

Извършване на
проверки

20192020 г.

-

ОО „АА”
Разград

Мярка 6:
Извършване на
контролни проверки
на таксиметрови
автомобили

Извършване на
проверки

20192020 г.

-

Мярка 7:
Извършване на
контролни проверки
на автобуси,
превозващи ученици
и на техните водачи

Извършване на
проверки

20192020 г.

Мярка 8:
Извършване на
контролни проверки
на водачи на МПС от
обществения
транспорт

Извършване на
проверки

20192020 г.

Брой
проверени
товарни
автомобили

ОО
„АА”
Разград

Транспор
тни
фирми

20192020 г.

Спазване на
Брой
нормативните
проверени
изисквания и намаляване автобуси
броя на ПТП

ОО
„АА”
Разград

Транспор
тни
фирми

20192020 г.

ОО „АА”
Разград

Спазване на
Брой
нормативните
проверени
изисквания и намаляване таксиметров
броя на ПТП
и
автомобили

ОО
„АА”
Разград

Транспор
тни
фирми

20192020 г.

-

ОО „АА”
Разград

Спазване на
Брой
нормативните
проверени
изисквания и намаляване училищниав
броя на ПТП
тобуси и
техни водачи

ОО
„АА”
Разград

Транспор
тни
фирми

20192020 г.

-

ОО „АА”
Разград

Спазване на
Брой
нормативните
проверени
изисквания и намаляване работни дни
броя на ПТП
на водачите

ОО
„АА”
Разград

Водачи на
МПС от
обществе
ния
транспорт

20192020 г.
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Мярка 9:
Извършване на
контролни проверки
на транспортни
предприятия

Извършване на
проверки

20192020 г.

-

ОО „АА”
Разград

Спазване на
нормативните
изисквания и намаляване
броя на ПТП

Брой
проверени
работни дни
на водачи

ОО
„АА”
Разград

Транспор
тни
предприя
тия

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2019
МПС,
пътници и
ученици

20192020 г.

Брой
съставени
АУАН
Приоритет 2: Подобряване на пътната инфраструктура.
Цел: Подобряване състоянието на пътищата и осигуряване на безопасност за пътуващите по тях.
Мярка 1: Извършвнане на дейности за поддръжка на пътна инфраструктура от АПИ ОПУ Разград
Път II-49 “Търговище Гарантирано
20191326212
АПИ
Подобряване
Удовлетворе
– Разград – Кубрат –
безопасно и
2020
лв.с ДДС
експлоатационните
ност на
Тутракан” от км
комфортно
качества на настилките,
целевите
79+801 до км 89+100
пътуване на
чрез използване на
групи
пътниците
интегриран и рентабилен
набор от практики, които
удължават живота на
настилките, подобряват
безопасността и
отговарят на очакванията
на пътниците.
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Превантивен ремонт
на път ІІ-49
“Търговище – Разград
– Кубрат – Тутракан”
от км 54+965 до км
63+985.

Гарантирано
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

6 500 000
лв с ДДС

АПИ

Подобряване
експлоатационните
качества на настилките,
чрез използване на
интегриран и рентабилен
набор от практики, които
удължават живота на
настилките, подобряват
безопасността и
отговарят на очакванията
на пътниците.

Превантивен ремонт
РП III-205 „I-2 –
Разград – Исперих –
Стефан Караджа“ от
км 31+281 до км
31+935 (ул. "Васил
Левски" в гр.
Исперих) – с дължина
на участъка 0,654 км
и път II-23 "Русе Кубрат - Исперих Дулово" от км 78+753
до км 82+932 – с
дължина на участъка
4,179 км (ул. "Васил
Левски" в гр.
Исперих) – обща
дължина на пътния
участък 4,833 км.

Гарантиране
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

2 800 000
лв. с
ДДС

АПИ

Подобряване
експоатационните
качества на настилките,
чрез използване на
интегриран и рентабилен
набор от практики, които
удължават живота на
настилките, подобряват
безопасността и
отговарят на очакванията
на пътниците.

При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
състоянието
на пътя, ще
се гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намалеят
ПТП.
При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
състоянието
на пътя, ще
се гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намаля
ПТП.

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2019
МПС,
пътници и
ученици

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2019
МПС,
пътници и
ученици
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Превантивен ремонт
на път III-2102 гран.
Русе-ЮперБожурово-Бисерци-ІІ49 от км 15+500 до км
31+155 с дължина от
15,655 км.

Гарантиране
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

10 200 00
0 лв с
ДДС

АПИ

Подобряване
експоатационните
качества на настилките,
чрез използване на
интегриран и рентабилен
набор от практики, които
удължават живота на
настилките, подобряват
безопасността и
отговарят на очакванията
на пътниците.

Основен ремонт на
път III-4904 „(О.П.
Разград – Кубрат) –
ЖП гара Разград –
(Разград – Дянково)”
от км 0+000 до км
4+607.

Гарантиране
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

3 375 935
лв. с
ДДС

АПИ

Структурни подобрения,
които удължават
експлоатационния живот
на съществуващата
настилка и подобряват
нейната товароносимост

При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
функционал
ното
състояние на
пътя, ще се
гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намаля
ПТП.
При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
функционал
ното
състояние на
пътя, ще се
гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намаля
ПТП

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2020
МПС,
пътници и
ученици

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2019
МПС,
пътници и
ученици
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Основен ремонт на
път III-2005 І-2
(Ушинци) – Самуил –
Хърсово – Здравец –
ІІІ-702 (Подайва) от
км 0+000 до км 8+760.

Гарантиране
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

3 500 000
лв. с
ДДС

АПИ

Структурни подобрения,
които удължават
експлоатационния живот
на съществуващата
настилка и подобряват
нейната товароносимост

Основен ремонт II-51
Дралфа – Чудомир –
Лозница” от км
75+600 до км 89+517
и от км 93+517 до км
100+091

Гарантиране
безопасно и
комфортно
пътуване на
пътниците

20192020

14 800 00
0 лв. с
ДДС

АПИ

Структурни подобрения,
които удължават
експлоатационния живот
на съществуващата
настилка и подобряват
нейната товароносимост

При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
функционал
ното
състояние на
пътя, ще се
гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намаля
ПТП
При
реализиране
на
ремонтните
дейности ще
се подобри
функционал
ното
състояние на
пътя, ще се
гарантира
безопасно
пътуване на
водачи на
МПС и
пътниците,
ще намаля
ПТП

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2020
МПС,
пътници и
ученици

АПИ
ОПУ
Разград

Водачи на 2020
МПС,
пътници и
ученици

10

Мярка 2: Извършвнане на дейности за поддръжка на пътна инфраструктура от общините:
 рехабилитация на пътища;
 поддържане на пешеходни пътеки и светофари;
 подобряване на видимостта чрез почистване на растителност около пътищата;
 възстановяване на ограничителните системи увредени при пътни инциденти;
 възстановяване на пътни знаци и табели;
 обновяване на хоризонталната маркировка;
зимно почистване и поддържка на пътищата при зимни условия.
Изпълнение на текущ Проверка и
април
ПланиОбщинск Подоб-ряване на
ремонт на асфалтобе- контрол на
2019ран
и
движението по пътищата
тонните покрития на
изпълнението
2020г.
бюджети
уличните и
общинските пътни
настилки

Осигуряване
безопасността на
движението
по пътищата

Дейности обхващащи
участъци с появили се
неравности,
заплашващи
безопасността на
движението

Осигуряване
безопасността на
движението
по пътищата

Осигуряване на
безопасни
условия за
движение чрез
проверки

Майюни

Планиран

Общинск
и
бюджети

Осигуряване на
безопасно движение

Съответ
ните
фирми в
общинит
е, по
поддръж
-ка на
общинската
пътна
мрежа
Съответ
ните
фирми в
общинит
е, по
поддръж
-ка на
общинската
пътна
мрежа

Всички
участници в
движението

Май,
20192020г.

Участници в
движението и
пътните превозни
средства

Юли
20192020г.
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Приоритет 3: Провеждане на информационни кампании и обучения
Цел: Формиране на навици за безопасно участие в движението.
Мярка:
Мярка 1: Обучение
Учебен урок
Учебна Делегира Придобити знания и
на децата в детските
година
ни
умения по БДП
градини и учениците
бюджети
от 1 до 12 клас по
на
БДП.
училищат
а
Мярка 2: Обучение
Квалификацион 2019Делегира Повишена квалификация
на учители
ни курсове
2020 г.
ни
на учителите,
преподаващи БДП в
бюджети преподаващи БДП
ДГ и училищата
на
училищат
а
Мярка 3: Включване Информиране
2019Проекти, Подобряване
на
в международни,
на широк кръг 2020 г.
общинск навиците за безопасно
национални,
лица
относно
и
участие в движението
регионални и
теми, свързани с
бюджети
общински кампании,
БДП
и др.
свързани с БДП
Мярка 4:
Провеждане на беседи
по БДП в учебните
заведения

Лекция,
дискусия

20192020 г.

-

Брой часове РУО
по БДП
Разград

Деца и
ученици

20192020 г.

Брой
РУО
обучени по Разград
БДП учители

Учители

20192020 г.

Брой
кампании

ОА
Разград,
РУО
Разград,
ОД на
МВР,
общини.

Широка
обществе
ност

20192020 г.

ОД
МВРРазград
и учебни
заведени
я

Деца
и 2019ученици
2020 г.

ОД МВР- Подобряване
на Брой беседи
Разград
навиците за безопасно
участие в движението
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Мярка 5:
Осъшествяване на
контрол на
дейностите за
образованието,
обучението и
възпитанието по
спазване правилата за
движение по
пътищата през всички
етапи на човешкия
живот

Провеждане на
интерактивни
игри в детските
градини с деца
на
предучилищна
възраст, с
предоставяне на
здравно образователни
материали и
светлоотразители
Провеждане на
беседи и
методични
дейности в
учебните
заведения на
областта,
включително и
за родители на
първокласници
при оказано
съдействие от
учебните
заведения

През
година
та

Планиран

Републикански
бюджет

Повишена
информираността

През
година
та

Планиран

Републикански
бюджет

Обсъждане на
поведението на
участниците в пътното
движение

Обхванати
детски
градини
и/или деца;
Проведе-ни
игри;
Раздадени
здравно –
образователни
материа-ли и светлоотрази-тели
Проведе-ни
беседи/
методич-ни
дейности;
Обхва-нати
учебни
заведения
ученици
/родители

РЗИ
Разград

Деца

Постоя
нен

РЗИ
Разград

Ученици/
Родите-ли

Постоя
нен
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Организиране и м.
провеждане на
септем
информационври
на кампания за
отбелязване на
Европейския
ден без загинали
на пътя и
Европейската
седмица на
мобилността

Планиран

Републикански
бюджет

Повишаване
мотивацията на хората
за спазване на правилата
за движение, с цел
опазване живота и
здравето на
подрастващите в
пътното движение

Изготве-ни
информационни
бюлетини,
предоставени здравно
– образователни
материа-ли
от възпитаници на
училища в
община
Разград, на
оживени
кръстовища

Приоритет 4: Подобряване на услугите за спешна помощ и грижите за намаляване на последствията от ПТП
Цел: Оказване на качествена и своевременна спешна медицинска помощ на пострадалите при ПТП.
Мярка:
Повишаване
2019ОсигуПроект
Пови-шаване качеството Брой
Мярка 1:
Провеждане обучение компетентно2020 г. рен
BG05M9 на оказваната
служители
на екипите
стта на
OP001медицинска помощ
преминали
медицинския
3.007обучение
персонал
0001
„Подобря
-ване на
условият
а за
лечение
на
спешните
състояния“

РЗИ
Разград

Участници в
пътното
движение

м.
септемв
ри
2019 и
2020 г.

МЗ

Служители на
ЦСМП
Разград

2020 г.
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Мярка 2:
Повишаване на
сигурността при
движението на
екипите

Изправни
санитарни
автомобили и
обучени водачи

20192020 г.

Осигурен

Държаве
н бюджет

Своевременно достигане
до мястото на ПТП

Мярка 3: Използване
на оборудвани сан.
автомобили съгласно
мед. стандарт Спешна
медицина"
Мярка 4: Обучения
по оказване на
долекарска помощ

Оказване на
ефикасна и в
пълен обем
медицинска
помощ
Теоретични и
практически
занимания

20192020 г.

Осигурен

Държаве
н бюджет

Повишаване
ефективността на
оказваната медицинска
помощ

Брой
изправни
санитарни
автомо-били
и обучени
водачи
Брой
оборудвани
санитар-ни
автомо-били

ЦСМП
Разград

Служители на
ЦСМП
Разград

2020 г.

ЦСМП
Разград

Пострадали при
ПТП

2020 г.

Придобити знания и
Брой
БЧК
Ученици, 2019умения от широк кръг
обучения
Разград
работещи, 2020 г.
целеви групи за оказване
пенсионена долекарска помощ
ри
Приоритет 5: Подобряване на координацията и взаимодействието на отговорните институции
Цел: Постигане на по-висока степен на единодействие на институциите и ораганизациите, отговорни за безопасността на движението по
пътищата.
Мярка:
Мярка 1: Заседания
Изпълнение на
2019ОА
Координиране и контрол Брой
ОА
Институц 2019на Областна и
решения на
Разград
на действията на
заседания
Разград
ии,
2020 г.
2020 г.
общински комисии за ОКБДП
Общини
институциите, имащи
Общини организабезопасност на
отношение към БДП в
ции
движението на
област Разград.
пътищата.
Изготвяне на отчети и
предписания.
2019ОА
Решаване на актуални
Брой
ОА
Институц 2019Мярка 2:
Провеждане на
Дискусии
Разград
проблеми, иницииране
работни
Разград
ии,органи 2020 г.
2020 г.
работни срещи.
на дейности
срещи
зации
Координирани
2019ОА
Подобрена координация Брой
ОА
Институц 2019Мярка 3:
Сформиране на
действия на
Разград
на институциите, покомисии
Разград
ии,органи 2020 г.
2020 г.
междуинституционал институциите
бърза реакция при
зации
ни екипи за решаване
решаване на актуални
на конкретни казуси.
проблеми
20192020 г.

-

БЧК
Разград
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Мярка 4: Редовно
предоставяне на
тримесечни отчети от
териториалните звена
на централната
изпълнителна власт
на Областния
управител.
Мярка 5: Засилване
на взаимодействието
с неправителствения
сектор

Отчетност,
анализ,
планиране на
мерки

20192020 г.

-

ОА
Разград

Подобрен процес на
отчетност и планиране

Брой отчети

ОА
Разград

Институц
ии

20192020 г.

Съвместни
инициативи на
администрацията и
неправителстве
ния сектор

20192020 г.

-

ОА
Разград

Подобрено
взаимодействие на
администрацията с
неправителствения
сектор

Брой
партньорства

ОА
Разград

Институц
ии,
организац
ии

20192020 г.

Брой
кампании
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РАЗДЕЛ 6
ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чрез изпълнението на мерките от План-програмата се очаква постигането на
следните ефекти и резултати върху безопасността на движението по пътищата на
област Разград:
 Намаляване броя на ПТП на територията на област Разград и на последиците от
тях.
 Подобряване на контрола за безопасността на движението – намаляване броя на
нарушенията и на броя ПТП и последиците от тях.
 Своевременно поддържане и извършване на основни ремонти на пътна
инфраструктура на територията на област Разград с цел повишаване безпосността
на движение по пътищата.
 Засилване на превантивните дейности, насочени към установяване на навици за
спазване правилата на движение. Повишаване информираността на
обществеността за нуждата от позитивна промяна в културата на поведение на
всички участници в пътното движение. Повишаване знанията на участниците в
движението за влияние на скоростта върху безопасността на движението.
 Подобряване качеството и времето за оказване на спешна медицинска помощ на
пострадалите при ПТП.
 Ограничаване на агресията по пътищата.
Контролът, мониторингът и оценката на изпълнението на План-програмата се
осъществява посредством:
 Областната комисия за безопасност на движението на пътищата приема Планпрограма за двугодишен период;
 Комисията осъществява наблюдение на изпълнението на План-програмата;
 Ежегодно Комисията приема годишен доклад за изпълнението на Планапрограмата;
 Провеждане на междинна оценка за изпълнение целите на План-програмата и
постигнатите резултати през 2019 г.;
 На всички отговорни за БДП институции и организации ще бъде възложено да
изпълняват планираните мерки в План-програмата, които се отнасят за тяхната
сфера на дейност, да следят степента на изпълнение и да водят отчетност по
посочените в таблицата в раздел 5 индикатори. На всеки шест месеца всяка
институция и организация ще съставя и изпраща на Областния управител отчет за
изпълнените дейности по изпълнение на мерките от План-програмата, към които
има отношение съставяне на междинна оценка в средата на годината и на
годишен доклад за предходната година. Тази периодичност на отчитане ще
помогне за извършване на анализ, кои мерки се изпълняват в срок и къде има
изоставане и съответно ще се набелязват начини за ускоряване на изпълнението
им, като например търсене на съдийствие от Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата”;
 Проследяване процеса по реализиране на залегналите в План-програмата мерки и
тяхното влияние върху пътнотранспортната обстановка;
 Общинските администрации изготвят План-програма за двугодишен период и
годишни доклади за изпълнението им;
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Периодично ОД на МВР анализира настъпилите ПТП, изяснява причините,
условията и факторите оказали влияние за пътния травматизъм. Анализът се
изпраща и на другите заинтересовани страни;
Чрез средствата за масово осведомяване
периодично
се информира
обществеността за регистрираните ПТП, причините за тях и предприетите мерки
за предотвратяването им;
Организиране и провеждане на обществени дискусии за изпълнение на Планпрограмата и изменение на пътнотранспортната обстановка;
Изготвяне на конкретни планове от отговорните институции и организации за
изпълнение на приоритетите от областната план-програма, към които те имат
отношение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата План-програма изразява политическата воля на отговорните институции
за намаляване на жертвите на пътнотранспортните произшествия. Поставената рамка е
добра основа за предприемане на конкретни мерки от заинтересованите и ангажирани
страни на регионално и местно ниво. Крайният успех ще зависи от готовността на
отделните институции, организации и гражданското общество за подкрепа на промените,
които са необходими за подобряване на безопасността на движението по пътищата.
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