ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
ПО ПЪТИЩАТА
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Област:

Сливен

Общини в състава на областта:

Община Сливен, Община Нова Загора,
Община Котел, Община Твърдица
111 бр.

Населени места в състава на
областта:
Население на областта:

186 495 /по данни на НСИ към 31.12.2018 г./

Състав на Областна комисия по
безопасност на движението по
пътищата (ОКБДП):

Председател: Чавдар Божурски – Областен
управител на област Сливен;
Заместник-председател: Камен Костов –
Заместник областен управител на област
Сливен;
Секретар: Женя Андонова – Главен експерт в
дирекция АКРРДС, Областна администрация
Сливен;
Членове:
1. Румен Иванов – Заместник-кмет на Община
Сливен;
2. Нина Генчева – Заместник-кмет на Община
Нова Загора;
3. Христо Карабекиров – Секретар на Община
Котел;
4. Пламен Курумилев – Секретар на Община
Твърдица;
5. Христо Куков – Прокурор, Окръжна
прокуратура – Сливен;
6. Димитър Кикьов – началник на Районно
управление „Полиция“ – Сливен;
7. Илиян Николов – Началник сектор „Пътна
полиция”, Областна дирекция на МВР - Сливен;
8. Андрей Алексиев – Началник на сектор
„Пожарогасителна и спасителна дейност“,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Сливен;
9. Валя Модева – Началник отдел
„Инвестиционно ремонтни дейности“, Областно
пътно управление Сливен;
10. Марин Дамянов – Началник на Областен
отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;
11. Димитър Назъров – Старши експерт по
математика, Регионално управление на
образованието – Сливен;
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12. Магдалена Славова – Главен експерт в
Дирекция „Обществено здраве“, отдел
„Държавен здравен контрол“, Регионална
здравна инспекция – Сливен;
13. Димитър Георгиев – Началник
автотранспорт, Център за спешна медицинска
помощ – Сливен;
14. Моника Сярова – Директор на Секретариата
на ОС на БЧК – Сливен;
15. Енчо Петров – Управител на „Пътнически
превози” ЕООД – Сливен;
16. Тодорка Енева – Председател на Сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на превозвачите
– Сливен“.
17. Андон Андонов – Председател на Съюз на
българските автомобилисти – Сливен;
18. Венцислав Вецев – Председател на Съюза на
преподавателите по авто-мото подготовка клон
Сливен.
РАЗДЕЛ 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП ПРЕЗ 2019 Г.
1.1

Брой проведени заседания за
2019 г.:

1.2

Кратко описание:
Заседание 1:
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Дата на заседанието: 11.06.2019 г.
Акценти от дневния ред:
- Приемане на Годишен доклад за дейността по
подобряване на безопасността на движението по
пътищата в област Сливен за 2018 г. и Планпрограма за периода 2019-2020 г.
- Представяне на анализ на състоянието на
безопасността на движението по пътищата на
Област Сливен от началото на 2019 г. Мерки за
ограничаване
и
намаляване
на
пътнотранспортните
произшествия
и
последиците от тях през предстоящия активен
летен период на движение.
- дискусия по актуални проблеми на пътната
безопасност: камерите на Националното тол
управление; необходимостта от по-широко
публично информиране за промените, свързани
с движението по пътищата; ограничителните
системи
по
пътищата,
маркировката,
почистването от храсти и камъни.
Взети решения:
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Приети Годишен доклад за дейността по
подобряване на безопасността на движението по
пътищата в област Сливен за 2018 г. и Планпрограма за периода 2019-2020 г.
Линк
към
материалите:
https://regionsliven.com/strategies.php
Заседание 2:

Дата на заседанието: 18.11.2019 г.
Акценти от дневния ред:
- Обсъждане на препоръки на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ за
подобряване на дейността на Областната
комисия по безопасност на движението по
пътищата.
- Представяне на информация за настъпилите на
територията на областта ПТП и техните
последствия /травматизъм, материални щети,
социална вреда и др./ от началото на 2019 г.
- Обсъждане състоянието на хоризонталната
маркировка и вертикална сигнализация на
територията на област Сливен.
- Представяне на информация за изпълнението
на мярка 3.8 от Решение 16/17.01.2019 г. на
Министерски съвет за одобряване на мерки за
ограничаване
на
пътнотранспортния
травматизъм до 2020 г.
Взети решения:
Приети изменени Правила за състава и дейността
на областната комисия
Линк
към
материалите:
https://regionsliven.com/news.php?id=305668

2. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО БДП ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ НА ДАБДП
Мярка
2.1

Подготовка на Годишен доклад 2019
г. и План-програма 2019-2020 г. за
БДП

2.2

Оптимизиране дейността на ОКБДП
по отношение на състав,
регламентиране на дейността в
Устройствен правилник, докладване

Статус и описание на изпълнението
на мярката
Годишен доклад за 2018 г. за дейността по
подобряване
безопасността
на
движението по пътищата и План-програма
за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в област Сливен
за периода 2019-2020 г. са изготвени,
приети на заседание на ОКБДП и одобрени
с писмо с изх. № 05.40-11/27.05.2019 г.
на ДАБДП. Те са публикувани на интернет
сайта на Областна администрация Сливен.
Със Заповед № РД-11-10-021/29.08.2019
г. на областния управител на област
Сливен е актуализиран съставът на
Областната комисия по безопасност на
движението
по
пътищата,
като
са

3

на членовете и осигуряване на
публичност и прозрачност

2.3

Въвеждане на система от мерки за
предпазване на служителите и
работниците от наранявания или
загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия по
време на работа за областната
администрация и за в общините в
състава на ОКБДП

2.4

Анализ от страна на стопаните на
пътища, предназначени за
обществено ползване, на
пътнотранспортните произшествия и
оценка на риска от такива в
населените места; предвиждане на
краткосрочни и средносрочни мерки
в Генералния план за организация

включени представители на институциите
и организациите съгласно указанията на
ДАБДП.
Приети са изменения на Правилата за
състава и дейността на Областната
комисия,
които
регламентират
задължението на членовете на комисията
за представяне на заседанията на писмена
и устна информация за извършените
дейности, с обхват и съдържание на
докладваната
информация
съгласно
указания на ДАБДП.
На
интернет
сайта
на
Областна
администрация Сливен, рубрика „Съвети и
комисии“, е публикуван съставът на
ОКБДП и Правилата за състава и
дейността на комисията. В рубрика
„Стратегия и планове“ са публикувани
Областната стратегия за подобряване
безопасността на движението по пътищата
/2012 – 2020/, Годишен доклад за 2018 г.
за
дейността
по
подобряване
безопасността на движението по пътищата
и План-програма за периода 2019-2020 г.
Със Заповед № РД-11-06-011/13.08.2019
г. на областния управител на област
Сливен
са
утвърдени
Мерки
за
предпазване на служителите в Областна
администрация Сливен от наранявания
или загуба на живот в резултат на
пътнотранспортни произшествия по време
на работа. Те са разработени съгласно
указания на ДАБДП и изпратени в
Агенцията с писмо с изх. № ОА2103570/15.08.2019
г.
на
областния
управител.
Община Нова Загора: Въведена е
утвърдена система от мерки със заповед
№РД-12-922/26.11.2019 г. на кмета на
Община Нова Загора
Община
Сливен:
Извършва
се
инструктаж за безопасни условия на труд,
извършва се оценка на риска на работното
място.
Община Сливен: Пътнотранспортните
произшествия се анализират съвместно с
„Пътна полиция“ в заседанията на
Комисията по БД и се вземат мерки за
обезопасяване на проблемните участъци.
Възложено е разработване на Генерален
план за организация на движението, в
който се включват краткосрочни и
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на движението за повишаване
безопасността на уязвимите
участници в движението

2.5

Оценка на състоянието на
хоризонталната маркировка и
вертикална сигнализация на
територията на съответната област и
докладване на изпълнението

дългосрочни мерки за повишаване на
безопасността на движението.
Община Нова Загора: Извършва се
постоянен текущ анализ (всеки месец) и
годишен на ПТП на територията на
общината. В сравнение с 2018 г. през 2019
г. има намаление на ПТП с 16 бр. Тежките
ПТП са увеличени с 13 бр. Убитите са с 4
бр. по-малко, а ранените с 23 повече.
Община
Котел:
Пътнотранспортните
произшествия се анализират съвместно с
„Пътна полиция“ в заседанията на
Комисията по БД и се вземат мерки за
обезопасяване на проблемните участъци.
Няма разработен Генерален план за
организация на движението.
Община
Твърдица
Анализът
на
пътнотранспортните
произшествия
и
статистиката се извършва от РУ на МВР
Твърдица. Няма извършен анализ. През
2020 г. бе обновена местната комисия за
безопасност на движението и в плана си
за работа заложи – изготвяне на
генерален план за организация на
движението за повишаване безопасността
на уязвимите участници с първа стъпка
инвентаризация
на
конфликтните
и
критични участъци на територията на
община Твърдица.
Община
Сливен:
Състоянието
на
хоризонталната и вертикална маркировка
на територията на община Сливен е добро.
Предстои реконструкция на бул. „Ст.
Стамболов“ и бул. „Х. Димитър“ и
изграждане на велоалеи по бул. „П.
Хитов“, след което маркировката ще бъде
подновена.
Състоянието на маркировката по IV-то
класната пътна мрежа е задоволително.
Вертикалната сигнализация в голяма част
е
похабена
от
залепени
стикери.
Положена е хоризонтална маркировка –
8215 кв. м., възстановени 482 бр. пътни
знаци, монтирани 123 бр. преградни пана.
Община Нова Загора: Маркировка по
пътища ІV клас:
15% без маркировка
24% в лошо състояние
37% в относително добро състояние
24% в добро състояние
Положена маркировка 2272 м2
Опреснени пътеки 55 бр.
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2.6

Организиране и провеждане на
регионални учения със засилен
интензитет: координация на
съвместни учения на службите на
Пътна полиция, Главна дирекция
Пожарна безопасност и защита на
населението, Центровете за спешна
медицинска помощ, Български
червен кръст и неправителствени
организации, развиващи дейност по
БДП на територията на областта;
подготовка на график

Вертикалната сигнализация е на добро
ниво. През 2019 са поставени 119 пътни
знака (поради липса или лошо състояние).
Община
Котел:
Положена
нова
хоризонтална маркировка по ул. „Г. С.
Раковски“, гр. Котел - 80 кв. м.
и ул. “проф. Павлов“ - 100 кв. м.
Община Твърдица: Извършена оценка
за състоянието на хоризонталната и
вертикалната
сигнализация
и
за
съответствието и с изискванията на
закона.
Закупени
материали
за
хоризонтална и вертикална маркировка
през 2019 г. в община Твърдица и
възстановяването и.
Изпълнението е докладвано на проведено
заседание на ОКБДП
Създадена е организация и е изготвен
график за съвместни учения с ГДПБЗН и
„Пътна полиция“ по оказване на първа
помощ на пострадали при ПТП, с
обучители от БЧК и ЦСМП Сливен.

РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
2.1
2.1.1

Пътнотранспортен травматизъм
Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта като цяло и
по общини
Общ брой настъпили ПТП на територията на Област Сливен

Общини
КОТЕЛ

от 01.01.2019 до 31.12.2019

от 01.01.2018 до 31.12.2018

Брой
ПТП

Брой
ПТП

Брой
загинали

Брой
ранени

Брой
загинали

Брой
ранени

71

2

18

68

1

11

НОВА ЗАГОРА

173

4

75

190

8

52

СЛИВЕН

361

13

65

463

17

63

26

0

4

35

1

6

ТВЪРДИЦА

6

Общ брой за
периода:

631

19

162

756

27

132

Тежки ПТП по видове пътна мрежа
Тежки ПТП в и извън населените места

Вид на пътя
автомагистрала
втори клас
общински
първи клас
трети клас
Общ брой за
периода:

В или извън
Брой
Брой
населено място
ПТП загинали
В населено място
73
7
Извън населено
57
12
място
Общ брой за
периода:
130
19

Брой
ПТП
16
19
6
8
8

Брой
загинали
1
3
3
4
1

Брой
ранени
32
26
6
12
9

57

12

85

Брой
ранени
77
85

162

ТПТП според нарушенията на водачите

Нарушения на водачи (всички)
внезапна промяна посоката на
движение
друго нарушение на водача
навлизане в насрещното движение
неправилен превоз на хора
неправилно движение назад
неправилно завиване в обратна посока
неправилно завиване наляво
неправилно изпреварване при други
ограничения
неспазване дистанция
несъобразена скорост при наличие на
деца
несъобразена скорост при ограничена
видимост
несъобразена скорост с други условия
несъобразена скорост с пътните
условия
отнемане на друго предимство
отнемане предимство на пешеходец
отнемане предимство на ППС на
кръстовище
отнемане предимство на ППС при
завиване

Брой
ПТП
13

Брой
загинали
3

Брой
ранени
13

26
7
1
4
1
2
2

1
3
0
0
0
0
0

35
9
1
4
1
2
2

8
2

0
0

11
2

1

0

1

17
23

6
3

17
44

1
11
9

0
3
0

1
9
11

2

0

3
7

отнемане предимство на ППС при
преминаване в съседна пътна лента
употреба на алкохол
употреба на друго упойващо вещество
Общ брой за периода:
128

2

0

2

4
1

1
0
19

4
1
160

Видове на тежките пътно транспортни произшествия

ВИДОВЕ ПТП
блъскане в дърво
блъскане в крайпътно
съоръжение
блъскане в предпазна ограда
блъскане в препятствие на пътя
блъскане в скат
блъскане в стълб
блъскане на велосипедист
блъскане на дете с летни кънки,
ролер, шейна
блъскане на животно
блъскане на каруца
блъскане на пешеходец
блъскане на спряно ППС
друг вид ПТП
няма информация
преобръщане на МПС извън
пътното платно
преобръщане на МПС на пътното
платно
сблъскване между МПС отзад
сблъскване между МПС под ъгъл
сблъскване между МПС
странично
сблъскване между МПС челно
Общ брой за периода:
2.1.2

Брой
Брой
ПТП загинали
5
2
9
1

Брой
ранени
7
21

2
1
1
5
8
1

0
0
0
1
1
0

2
1
2
7
7
1

2
2
29
2
11
2
14

0
0
5
1
0
1
3

6
3
26
1
14
1
19

3

1

3

9
1
10

0
0
0

12
2
12

13

3

15

130

19

162

Анализ на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г. за
областта като цяло и по общини

Намаленият брой ПТП на територията на Областна дирекция на МВР - Сливен /от 756
през 2018 г. на 631 през 2019 г./, е вследствие на завишен контрол от страна на
служителите, осъществяващи контрол на пътното движение. Също така беше изготвен
анализ на ПТП със загинали в началото на годината и разстановка на силите и
средствата беше в участъците с най-висок травматизъм.
Завишена е методическата помощ и контрол при изпълнението на служебните
задължения от автоконтрольорския състав относно организацията на работа, тактиката
на контрол, законността и спазване на разпоредбите при използване на техническите
средства за контрол.
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Благодарение на поредицата от засилени и допълнителни мерки по контрола на
движението по пътищата, гласността която се дава
и информираността на
обществеността чрез медиите за настъпили тежки ПТП на територията на страната, се
забелязва спад на настъпилите пътно-транспортни произшествия. Въпреки това обаче
все още има нарушения от страна на водачи на МПС с ниска култура на пътя и липса
на самосъзнание, както и липса на отговорност към обществото. Високата скорост и
управление на МПС след употреба на алкохол от недобросъвестни водачи са сред найчестите причини водещи до тежки ПТП, често съпроводени с отнемане на невинен
човешки живот. Във връзка с това беше разработен годишен план относно набелязване
на мерки за повишаване на безопасността на движение и подобряване на качеството и
ефективността на пътния контрол.
2.1.3

Тенденции и изводи за областта като цяло и по общини

Видно от статистиката, на територията на Област Сливен са настъпили общо 631 бр.
ПТП през 2019 г., като за същия период на 2018 г. те са били 756 бр. или през 2019г.
са настъпили 125 бр. ПТП по-малко. Най-много са намалели произшествията на
територията на Община Сливен, като през 2019 г. те са 361 бр., а през 2018г. са били
463 или със 102 бр. по-малко. Намаление има в настъпилите ПТП в Община Нова Загора
със 17 бр. и в Твърдица с 9 бр. Увеличение с 3 бр. има на територията на Община Котел.
2.2
2.2.1

Състояние на пътната инфраструктура
Дължина на РПМ в границите на областта

Областно пътно управление Сливен стопанисва и поддържа 580.535 км пътища от РПМ на
територията на Област Сливен както следва: АМ „Тракия“ - 44.068 км с пътна връзка Нова
Загора- 1,672 км ; пътища І клас – 84.794 км. и пътни връзки 12.100 км.; пътища ІІ клас 201.622км.; пътища ІІІ клас – 236.279 км. Съгласно „Методика за измерване и оценка на
повредите по пътните настилки” състоянието на настилката по класове пътища е:
АМ „Тракия“ 44,068 км + п.вр. 1,672 км в добро.
І клас: добро – 75,494 км + пътни връзки -12,100 км; средно - 9,300 км; лошо – няма;
ІІ клас: добро – 144,601 км; средно 15,920 км; лошо 41,101 км;
ІІІ клас: добро - 182,843 км; средно -46,100 км; лошо 7,336 км;
Общо състоянието: добро 460,778 км;
Средно 71,320 км, при следните пътища: / І-6 – 7,700 км; І-7 – 1,600 км; ІІ-48- 15,920 км;
ІІІ-484- 6,000 км; ІІІ-488 – 12,055 км.; ІІІ-5007 – 4,450; ІІІ-5305 – 5,116 км; ІІІ-5503 – 9,700
км; ІІІ-7006 – 4,400 км; ІІІ-7306 – 4,379 км.
Лошо 48,437 км при следните пътища: / ІІ-48 от км. 18+000 до км 44+000; ІІ-53 от 72+200
до км 87+301; ІІІ-488 от км 12+000 до км 14+000; ІІІ-555 от км 28+980 до км 22+240- 4,260
км; ІІІ-7306 от км 19+100 до км. 20+176/.
АМ „ Тракия“ и републикански пътища І, ІІ и ІІІ клас с пътните връзки настилката е
асфалтобетонна – 576,275 км. Републикански път ІІІ-555//ІІ-55/- П. Пъдарево – Биково –
Кермен – Бозаджии – граница област Ямбол/ от км 28+980 до км 33+240 - 4,260 км
настилката е трошенокаменна.
През 2019 г. е извършван ежедневен обход на пътищата от Републиканската пътна
мрежа. Съгласно методиката в Насоките за управление на безопасността на пътната
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инфраструктура се извършваха пътни инспекции на АМ „ Тракия“, пътища от І, ІІ ІІІ
клас, по график одобрен от АПИ. В специален образец се отразяват констатираните
дефекти на пътната настилката, пътните знаци, хоризонталната маркировката,
ограничителни системи и проблеми по отношение отводняване на пътищата. Тези
констатирани дефекти се отстраниха от отпуснатите средства за текущ и превантивен
ремонт. През 2019 г. сектор „ Пътна полиция“ при ОД МВР – Сливен предостави данни
за констатиран участък с концентрация на ПТП / УКПТП/ на път ІІ-48 /Омуртаг – Котел / І-7// от км. 21+900 до км.22+200 с дължина 300 м за 2018 г.
На 08.05.2019 г. се извърши оглед на УКПТП от регионална комисия и се състави
протокол, в който се отразиха констатациите от огледа, анализираха се причините за
ПТП и ще се планираха мероприятия за обезопасяване на УКПТП. Предприеха се
следните организационно –технически мероприятия за подобряване безопасността на
движението:
1. Освежаване на хоризонталната маркировка с акрилатна боя и стъклени перли.
2. Монтираха се следните пътни знаци: А40; Т2 /1000 м/; В26 – ограничаване на
скоростта на 40 km/h.; Т2 /1000/. През месец юли се доставиха и монтираха пътните
знаци на стойност 1000 лв.
През 2019 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
 ЛОТ 1Б
Път ІІ-57 Раднево - път II-55 от км 31+880.95 до км 40+554
Обща дължина: 8,6 км. Обекта се въведе в експлоатация през м.февруари 2019 г.
Извършени ремонтни дейности: студено рециклиране, положен изравнителен пласт с
неплътен асфалтобетон /биндер/, плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум и
фракция с повишена полируемост, подобряване на отводняването, положена хоризонтална
маркировка: надлъжна /осова и крайни линии/ и напречна, вертикална сигнализация и
ограничителни системи за пътища. Почистен и ремонтирани бяха всички малки
съоръжения – водостоци и двете големи съоръжения – мостове – пътна плоча и тротоарни
конзоли. В двете населени места – с Пет могили и с.Новоселец се изградиха тротоари, и
неравности и алейно озеленяване. В с. Пет могили беше подменен водопровода.
С цел подобряване на технико – експлоатационните качества на част от
републиканските пътища на територията на Област Сливен, които са в лошо и средно
състояние, през 2019 г. се извършеха превантивни ремонти:
- 13 км от път ІІІ-555 „ІІ-55 - Биково – Кермен“ в участъка от км 0+000 до км 13+000.
Извършени ремонтни дейности: студено фрезоване, положен изравнителен пласт с
неплътен асфалтобетон /биндер/, плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум и
фракция с повишена полируемост, подобряване на отводняването, положена
хоризонтална маркировка: надлъжна / осова и крайни линии / и напречна. Стойност на
СМР 2 622 436 лв..
- 15.980 км от път III-555 /II-55 - Кермен – гран. Ямбол/ в участъка от км 13+000 до км
28+980. Извършени ремонтни дейности: студено фрезоване, положен изравнителен
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пласт с неплътен асфалтобетон /биндер/, плътен асфалтобетон с полимермодифициран
битум и фракция с повишена полируемост, подобряване на отводняването, положена
хоризонтална маркировка: надлъжна/ осова и крайни линии / и напречна. Стойност на
СМР 7 248 505 лв.
- 23+000 км от път II-66 /Сливен – Нова Загора/ в участъка от км 16+000 до км 39+000.
Извършени ремонтни дейности: студено фрезоване, положен изравнителен пласт с
неплътен асфалтобетон /биндер/, плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум и
фракция с повишена полируемост, подобряване на отводняването, положена
хоризонтална маркировка: надлъжна /осова и крайни линии / и напречна. Стойност на
СМР 10 463 210 лв.
- 12+064 км от път ІІ-53 / Елена – Сливен – Ямбол/ в участъка от км 123+936 до км
136+000. Извършени ремонтни дейности: студено фрезоване, положен изравнителен
пласт с неплътен асфалтобетон /биндер/, плътен асфалтобетон с полимермодифициран
битум и фракция с повишена полируемост, подобряване на отводняването, положена
хоризонтална маркировка: надлъжна /осова и крайни линии/ и напречна. Стойност на
СМР 5 399 152 лв.
С цел обезопасяване на УКПТП за 2017 г. на път ІІ-48 /Омуртаг – Котел – път І-7/ от
км 53+800 до км 55+200, с дължина 1,400 км. се извършиха се ремонтни дейности на
асфалтовата настилка, отводняването, изрязване на храсти и полагане на хоризонтална
маркировка: надлъжна /осова и крайни линии / и напречна. Стойност на СМР 454 504 лв.
На УКПТП за 2017 г. се положи шумна напречна маркировка със специален студен
пластик на стойност 3018 лв.
През 2019 г. се освежи надлъжната и напречната маркировка на републиканските пътища
от І, ІІ и ІІІ клас на територията на Област Сливен на обща стойност 587 769 лв. с ДДС, без
път ІІІ-484 // ІІ-48/ - Кипилово - /ІІ-53//.
През 2019 г. по републикански пътища І, ІІ и ІІІ клас се извърши подмяна на пътни знаци
-54 м2, на стойност 20 621 лв. новодоставени пътни знаци – 38 м2, на стойност 13 486 лв.
През 2019 г. по републикански пътища І, ІІ и ІІІ клас и АМ „Тракия“ се ремонтираха
подмениха ограничителни системи за пътища / ОСП/ - 6493 м. , на стойност 690 355 лв. С
цел обезопасяване на автоматичните устройства за записване на пътния трафик / АУЗПТ/
разположени в обхвата на републиканските пътища се доставиха и монтираха ОСП – 89
м., на стойност 11 938 лв.
2.2.2

Дължина на общинската и уличната пътна мрежа в границите на
областта и по общини
Община Сливен: Улична мрежа 881 км., в т.ч. 320 км в гр. Сливен. Пътна мрежа 321,4
км.
Община Нова Загора: Пътища ІV клас – 123,9 км.; Улична мрежа на гр. Нова Загора
– 60 км.; Улична мрежа на селата – 300 км.
Община Котел: Дължината на общинската пътна мрежа в община Котел е 145,250 км,
от които 5,6 км. са без настилка и 9 км. са трошен камък.
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Община Твърдица: Пътна мрежа - обща дължина 231 км, от които ІІІ клас - 6 км, ІV
клас - 101.60 км. Обслужващи пътища - 123.40 км.
2.2.3

Състояние на пътна настилка, сигнализация и маркировка, банкети,
ограничителни системи по общини, извършени инвестиции

Община Сливен: Пътната настилка е в добро състояние. На бул. „Ичеренско шосе“ до
обръщалото на Дюлева река е поставена мантинела от 26 м. на стойност 1080 лв.
Община Нова Загора: Добро общо състояние на пътна настилка, сигнализация,
банкети и ограничителни системи в община Нова Загора. За 2019 г. са поставени 156
бр. знаци, 406 м. мантинели, 22 м. тръбно-решетъчни парапети. Положена маркировка
2341.98 м2. Кърпежи – 6288.28 м2. Основен ремонт на улици 27474.25 м2. Инвестиции
3 004483.00 лв.
На територията на община Котел състоянието на пътната настилка е добро. През 2019
г. са почистени 18 000 кв. м. храсти и растителност по общинската пътна мрежа на
стойност 29 000 лв.
Информация от Община Твърдица: Лошо състояние на републикански път Твърдица
– Елена. Множество свлачища и пропадания, които не са отремонтирани и не са
заложени средства за ремонта им.
2.2.4
Състояние и сигнализация на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки
на градския транспорт, подлези и надлези по общини, извършени
инвестиции
Община Сливен: Обслужват се общо 10 бр. светофарни уредби, годишната стойност
на поддръжката е в размер на 25000 лв. Светофарът на мост „Възраждане“ се нуждае
от основен ремонт с прогнозна стойност 60000 лв. Пешеходните пътеки периодично се
обновяват. Обновени са 143 спирки от градския транспорт, поставени са 40 нови навеса
на обща стойност 1 341 500 лв. Подлезите не се използват от пешеходците и са
затворени поради лошото им състояние. Надлези няма.
Община Нова Загора: Кръстовищата са в добро състояние. Поддържа се необходимата
сигнализация. В гр. Нова Загора за 2019 г. са инвестирани 105 937,74 лв. за пътни знаци
и маркировка.
На територията на община Котел е необходима нова сигнализация.
Община Твърдица: Подновени пешеходни пътеки и вертикална маркировка към тях
през 2019 г. в община Твърдица
2.2.5

Дължина и състояние на велоалеите по общини, извършени инвестиции

Община Сливен:По бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Бургаско шосе“, гр. Сливен
съществуват пешеходни и велоалеи. В изпълнение на проект „Интегриран градски
транспорт“ по основните булеварди през 2020 г. ще бъдат изградени велоалеи с
дължина 10 км.
Община Нова Загора: Много добро състояние на единствената велоалея – в гр. Нова
Загора, община Нова Загора, с дължина 1280 м. През 2019 г. няма инвестиции във
велоалеи.
В Община Котел няма изградени велоалеи.
В Община Твърдица няма изградена велопътека, но се анализира възможността за
такава.
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2.2.6

Състояние на прилежащата около учебни заведения и детски градини
по общини от гледна точка на безопасността на движението (места за
пресичане и паркиране; предпазни огради; ограничения на скоростта;
осветеност; извършени инвестиции)

Община Сливен: Около учебните заведения и детски градини са изградени пешеходни
пътеки със съответната маркировка. Около училищата с интензивно движение
пешеходните пътеки са повдигнати и се осветяват от уличното осветление. Пред входа
на училищата и детските градини са поставени парапети и пътен знак „Внимание деца“.
Община Нова Загора: Добро състояние на районите около учебни заведения и детски
градини в община Нова Загора. През 2019 г. са поставени 22 м тръбно-решетъчни
парапети и са положени 340 м2 маркировка в районите около учебни заведения.
Стойност на инвестицията 7426,00 лв.
Община Котел: С хоризонтална маркировка са обозначени местата за пресичане пред
учебните заведения, която се подновява ежегодно за първия учебен ден.
Община Твърдица: Изградени предпазни огради в град Твърдица, маркирани легнали
полицаи на главните пътища и подновена вертикална маркировка – Внимание деца.
2.2.7
Състояние на автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях
инфраструктура по общини, извършени инвестиции)
Община Сливен: ЖП гарата е собственост на НКЖИ, гарата е напълно обновена през
2017 г. Автогарата се обслужва от „Пътнически превози“ ЕООД – вътрешен оператор на
общинската транспортна мрежа. Поддържа се в състоянието, което се изисква за
получената категория. Осигурени са сектори за всички направления,подход за
трудноподвижни лица, има изграден паркинг и таксиметрова стоянка.
Община Нова Загора: Автогарата е частна. В много добро състояние. Ж. п. гарата е в
лошо състояние. Предстои реконструкция. Инвестицията ще възлиза на близо 4 млн. лв.
и се осъществява със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Община Котел: Състоянието на Автогара Котел е добро. На територията на Община
Котел няма ж.п. гари.
2.3
Състояние на автомобилния парк
2.3.1

Състояние на обществения транспорт по общини (наличие, средна
възраст, географско покритие, свързаност, извършени инвестиции)

Община Община Сливен: Общинската транспортна схема се обслужва от „Пътнически превози“
ЕООД – Вътрешен оператор по Регламент 1370 на ЕС. Градската транспортна схема се
обслужва от 27 броя автобуси, произведени през 2018 г., на обща стойност 8600 х. лв.
и 4 броя тролейбуси, на средна възраст 33 години. Междуселищната транспортна схема
се обслужва от 19 бр. автобуси със средна възраст 22 години. Осигурена е връзка на
всички
населени
места
с
общинския
център.
Областната транспортна схема се изпълнява от 6 бр. превозвачи. Осигурена е връзка
между населените места на територията на областта. Поради липса на пътникопоток
маршрутните разписания до Омарчево, Прохорово и Гълъбинци са редуцирани.
Републиканската транспортна схема се изпълнява от 6 превозвача. Осигурена е връзка
от общинския център до София, Пловдив, Ст. Загора, Бургас, В. Търново, Св. Влас / през
летния сезон/. Поради липса на пътникопоток разписанието Сливен-Варна не се
изпълнява.
Община Нова Загора: В гр. Нова Загора няма вътрешноградски транспорт.
Обществен транспорт на пътници се извършва по автобусни линии от общинската,
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областната и републиканската транспортни схеми с 21 автобуса. Средната възраст на
автобусите е 16 години.
о
В Община Котел общественият транспорт се осъществява от частни превозвачи.
Община Твърдица: Автопаркът е разнообразен в община Твърдица. От сравнително
нови до много стари превозни средства.
2.3.2
Състояние на автобуси, извършващи транспорт в системата на
училищното и предучилищното образование по общини (брой, средна възраст
и техническо състояние, извършени проверки)
Община Сливен: Превоз на ученици до средищните училища се извършва с 9 броя
автобуси, със средна възраст 13 години, предоставени на директорите на училищата.
Техническото състояние на автобусите е задоволително. Отправено е искане към МОН
за подмяна на автобусите поради амортизацията им. Извършват се ежедневни
предпътни прегледи.
Община Нова Загора: Училищните автобуси са 8 бр. Средната възраст на автобусите
е 10 г. Ежегодно преди началото на учебната година всички автобуси преминават
технически преглед. В процеса на работа често възникват повреди на двигател,
скоростна кутия, отоплителна инсталация, климатична система. Възникналите повреди
се отстраняват своевременно.
Община Котел: Превоз на ученици до средищните училища се извършва с 3 броя
автобуси, със средна възраст 13 години, предоставени на директорите на училищата.
Техническото състояние на автобусите е задоволително. Отправено е искане към МОН
за подмяна на автобусите поради амортизацията им. Извършват се ежедневни
предпътни прегледи.
Община Твърдица: В община Твърдица собствените автобуси на училищата са нови и
отговарят на изискванията.
2.4
Междуинституционално взаимодействие
2.4.1
Роля на заинтересованите страни
Областната Комисията по безопасност на движението по пътищата провежда регулярни
заседания, в рамките на които се представя и обсъжда анализ на състоянието на
безопасността на движението по пътищата на Област Сливен, дискутират се актуални
проблеми на пътната безопасност в област Сливен и се набелязват мерки за тяхното
разрешаване.
Общинските комисии по БДП също провеждат текущи заседания и вземат решения за
предприемане на действия за подобряване на движението по пътищата и пътната
безопасност.
В общинската комисия на Община Сливен членуват представители на ОПУ, МВР, Сектор
„Пътна полиция“, Областна администрация, Представител на превозвачите,
Представител на ИААА, „Общинска охрана“ ЕООД, ОП „Градска мобилност“, експерти от
общината. Комисията провежда заседания всеки първи вторник на месеца.
Общинските администрации, Сектор „Пътна полиция“, Областно пътно управление, найдобре познават характера и особеностите на движението по пътищата в областта и те
осъществяват постоянни дейности и прилагат мерки за подобряване безопасността на
движението и решаване на проблемите в тази насока. На територията на област Сливен
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има ефективна и целенасочена координация между заинтересованите организации и
институции с цел подобряване обстановката по пътищата.
Областната комисия координира осъществяването на дейностите на областно ниво,
които ежегодно се планират по отношение безопасността на движението по пътищата.
На провежданите заседания представителите на различни институции представят
информация по изпълнението, обсъждат се възникнали проблеми. През 2019 г., както и
през предходните години, планираните дейности са изпълнени почти в пълен обем.
С активната работа и взаимодействие между Регионално управление на образованието,
Общинските администрации, Сектор „Пътна полиция“, ръководства на училища и детски
градини, БЧК, са проведени множество инициативи с образователен и възпитателен
характер в учебните и детски заведения за повишаване безопасността на участниците
в движението и увеличаване на техните познания.
Провежданите от РУ „Полиция“, Сектор „Пътна полиция“ /с участието и на БЧК/,
целогодишни кампании и акции за повишаване на контрол на пътя и спазване правилата
за движение, дават ежедневни положителни резултати и през 2019 г. допринесоха за
намаление на общия брой ПТП спрямо 2018 г. За тези резултати принос имат и
дейностите на общините от областта и Областно пътно управление за подобряването на
инфраструктурата на общинската и републиканска пътна мрежа.
2.4.2
Изпълнени съвместни инициативи в областта на БДП (общини, областна
администрация, ОД МВР, ОПУ, Областен отдел на ИААА, РУО, ЦСМП, БЧК и др.)
По информация на РУО – Сливен: В образователните институции в област Сливен са
проведени: информационни кампании, открити уроци, включване в инициативи като:
Световен ден за възпоменание на жертвите и пострадалите при пътно-транспортни
произшествия, Ден без автомобили, Европейски ден без жертви на пътя, викторина -„Да
запазим децата на пътя“. Тематични родителски срещи и обсъждане на безопасния
маршрут до училище с родителите на най-малките ученици: ,,Уча се да се движа сам
безопасно“, "Правилно и грешно" . Открити уроци съвместно с родители и/или
представители на пътна полиция. Състезания с велосипеди: „Аз и моят велосипед“.
Национална пътуваща изложба на колела "Пътят и аз", Националната програма
"Безопасност и мобилност за всички". Театрални постановки: "Цар Светофар и
вълшебната зебра".
По информация на ОД на МВР – Сливен:
Постоянни контакти се подържат с ръководствата на областното и районни управления
„Полиция“, както и специализираните органи на местната власт, с цел подобряване на
организация на движението чрез контролиране състоянието на пътните платна,
хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация по пътищата в област Сливен.
Активна е работата на инспекторите в група “ОДПКПД” в общинските комисии по БД за
решаването на задачи, свързани с пътната инфраструктура и нейното състояние,
уличната мрежа и всички въпроси свързани с БД на територията на общината.
В изпълнение на мероприятията по плана за реализиране на стратегическите насоки за
развитие на интегрирания модел ”Полицията в близост до обществото” се осъществиха
работни срещи с представители на МОН. Разработени са и конкретни задачи за
изпълнение.
Служители на група “ОДПКПД” редовно вземаха участие в
телевизионни и
радиопредавания на местните и централни СМО. През активния летен сезон се
осъществиха множество телевизионни и радиопредавания, чрез които участниците в
движението се предупреждаваха за интензивността на трафика. Чрез говорителя на ОД
на МВР постоянно се подава информация до местните и централни средства за масово
осведомяване за резултатите от провежданите СПО, настъпилите тежки ПТП,
състоянието на обстановката по БД, местата с концентрация на ПТП.
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Служители от Пътна полиция посещаваха учебните заведения и детски градини на
територията на град Сливен с цел
оказване помощ при обучението на децата
и формиране на трайни навици за безопасното поведение на улицата, провеждайки
редица мероприятия като лекции, викторини и състезания . На учебните заведения
бяха предоставени видео материали за използване в образователната дейност.
По информация на Община Нова Загора: Издадена е брошура „Безопасна ваканция”.
Връчена е на всички ученици до 7 клас преди началото на ваканцията. Съвместна
инициатива е на община Нова Загора и РУ „Полиция“.
По информация на РЗИ-Сливен: РЗИ Сливен се включи в инициативата на Областната
дирекция на МВР и Българският червен кръст за отбелязване на Световния ден за
възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. По време на
Кампанията „Карай трезво“ на водачите на МПС бяха раздадени брошури за безопасно
поведение при шофиране и информационни материали за вредата от употребата и
злоупотребата с алкохол. На водачите превозващи деца в автомобилите си в детски
столчета бяха раздадени награди, осигурени със средства по Национална програма за
превенция на хроничните незаразни болести на Министерство на здравеопазването.
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РАЗДЕЛ 3 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г.
Мярка

Период на
изпълнение

Финансов
ресурс

Източник на
финансиране

Ефект

Цел: Подобряване на образованието и обучението на участниците в пътното движение
Усъвършенстване
на 2019 г.
Бюджет на Придобиване на знания,
контролната и методическа
образовател умения и отношения от
дейност на директорите и
ната
децата за ориентиране в
учителите
в
посока
институция пътна среда, за безопасно
превантивна дейност.
поведение
на
пътя,
формирана култура на
поведение на пътя.
Повишена
чувствителност и
съпричастност от
родителите относно
детската безопасност на
пътя.
Привличане на родителите, 2019 г.
Бюджет на
Ангажираност и
семейството и училищните
образователн привличане на
настоятелства в процеса на
ата
родителите в дейностите
намаляване на вероятността от
институция по осигуряване на
пътно-транспортни
безопасност на децата и
произшествия
(ПТП)
с
учениците на улицата.
участието на деца.
Добър личен пример от
страна на възрастните
участници в движението.
Планиране на допълнителни 2019 г.
Бюджет на Цялостно планиране на
дейности с децата, родителите
образовател дейността в началото на
и
учителите,
относно
ната
учебната година и
предприемане на превантивни
институция усъвършенствана
мерки за гарантиране на
координация и
сигурността на подрастващите
партньорство между
и
ограничаване
на
институциите.

Индикатор
за
изпълнение

Отговорна
институция

Статус на
изпълнение
на мярката

брой ДГ –
61
брой
училища –
69
ЦСОП

Регионално
управление
на

Изпълнена

брой ДГ –
61
брой
училища –
69
ЦСОП

РУО,
Директори на
детски
градини и
училища

Изпълнена

училища и
детски
градини в
област
Сливен

Директори на
детски
градини и
училища

Изпълнена

образованието

/РУО/
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предпоставките за възникване
на ПТП.
Планиране и провеждане на През
мероприятия и съвместни учебната
инициативи по случай Деня на година
детето,
свързани
с
безопасността на децата на пътя
в детски градини и училища.
Участие
в
Национална май 2018 г.
викторина „Да запазим децата
на пътя“.
Организиране на изложби,
състезания,
издаване
на
брошури
и
диплянки,
тематично
свързани
с
проблемите на безопасното
движение на пешеходците и
спазване
правилата
за
движение от водачите на МПС.
Излъчване на информация чрез
местните средства за масово
осведомяване
(СМО),
включваща
конкретните
правила
за
безопасно
придвижване
на
децатапешеходци,
децатавелосипедисти
и
тяхното
безопасно движение на пътя
при отиване до и от училище,
както и по време на игра на
детските и междуучилищните
площадки.

През
учебната
година

Обучение и формиране
на навици за безопасно
участие в движението.
Бюджет на Повишаване на знанията
образовател за правилата на
ната
движение.
институция Отбелязване Деня на
детето и акцентуване
върху пътната
безопасност
Бюджет на Засилване интереса и
училището- активността на
домакин
учениците по проблеми
свързани с БДП
Бюджет на
образовател
ната
институция

Включване на по-голям
брой ученици в инициативи
посветени на безопасността
на движението по
пътищата.

Формиране на навици за
безопасно участие в
движението.
Текущо
през 2019
г.

училища и
детски
градини в
област
Сливен

Общини,
Директори на
детски
градини и
училища

Изпълнена

Ученици
от
училищата
в област
Сливен
Ученици
от
училищата
в област
Сливен

РУО,
Директори на
училища

Изпълнена

Директори на
детски
градини и
училища

Изпълнена

Повишена осведоменост Проведени Районни
на децата за правилата за срещи,
управления
безопасно
пресичане, брифинги „Полиция“,
безопасното
им
Сектор
придвижване от и до
„Пътна
училище, както и по
полиция“
време на свободното им
време.
През 2019 г. се проведоха
множество
срещи
с
местните медии, които
имаха за цел излъчването
на
материали

Изпълнена
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Излъчване на информация Текущо
чрез местните средства за през 2019
масово
осведомяване
за г.
провежданите
специализирани операции.

Цел: Повишаване на контрола по спазване правилата за движение
Провеждане на кампании за 2019 г.
Държавен
мотивиране на гражданите за
бюджет
спазване
правилата
за
движение по пътищата по
модули:
- ползване на предпазните
колани
от
пътниците
и
седалките
за
деца
в
автомобилите;
- ползване на предпазни каски
от водачите на двуколесни
ППС, вкл. и протектори от
велосипедисти;
- ползване на
светлоотразителни жилетки и

запознаващи децата с
правилата за безопасно
пресичане, безопасното
им
придвижване
до
училищата, както и по
време на свободното им
време.
Повишена осведоменост
на обществеността за
провежданите
специализирани
операции
Преди провеждането на
всяка по – значима
операция на територията
на Област Сливен , чрез
пресцентъра на МВР се
изнася информация за
запознаване на
гражданите чрез СМО
Проведени
бяха
Специализирани
полицейски операции за
спазване на правилата за
движение по пътищата:
„Пешеходци и водачи за
толерантност на пътя“;
TISPOL “Контрол по
използването
на
обезопасителни колани и
детски обезопасителни
системи и каски“; ТISPOL
“Европейски ден без
загинали на пътя“ и др.,
ТISPOLАлкохол
,

Информац
ия от
пресцентъ
ра на МВР

Районни
управления
„Полиция“,
Сектор
„Пътна
Излъчвани полиция“
я на СМО

Изпълнена

Проведени
операции

Изпълнена

Сектор
Пътна
полиция

Проверени
МПС и
съставени
глоби по
ЗДвП
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елементи от деца, пешеходци и
водачи.

Активизиране на контрола през 2019 г.
тъмната част от денонощието
по отношение употребата на
алкохол, управлението на МПС
от неправоспособни водачи,
неправилния престой и
паркиране в централна градска
част, учебни и увеселителни
заведения.

Провеждане
на
кампания 2019 г.
„Безопасно шофиране през
зимата“, насочена към водачите
на
МПС,
техническата
изправност на автомобилите,
готовността за зимни условия и
поведението
на
водачите
спрямо пешеходците.

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет
Държавна
субсидия за
младежката
дейност на
БЧК

наркотици
и
неправоспособни“,
TISPOL
“Товарни
автомобили“, операция
„Edward” зa “ Eвропейски
ден без загинали на пътя“,
множество операции по
метода
на
„Широкообхватен
контрол“.
С цел активизиране на
контрола през тъмната
част на денонощието по
отношение
на
употребата на алкохол,
упойващи вещества и
управление на МПС от
неправоспособни
водачи,
бяха
провеждани
многократни операции,
като
бе
засилено
полицейското
присъствие в районите
на
питейни
и
увеселителни заведения.
Изготвен
план
за
организация
на
движението
на
територията на Област
Сливен
при
зимни
условия.
Проведена
кампания
„Безопасно
шофиране
през зимата“, насочена
към водачите на МПС,
техническата изправност

Проведени
операции

Сектор
Пътна
полиция

Изпълнена

Проверени
МПС и
съставени
глоби по
ЗДвП

Изготвен
план
Проведена
кампания
„Безопасно
шофиране
през зимата“

Сектор
Пътна
полиция
БЧК

Изпълнена

Проведени от
БЧК 2 акции
с достигнати
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Провеждане на Акция „Зима
01-30
(01-30 ноември) съвместно със ноември
Съюз на българските
2019 г.
автомобилисти (СБА) и
Български червен кръст (БЧК)
с три кампании с обявяване на
по един ден без жертви на пътя

Държавен
бюджет

Провеждане на Кампания „С
безопасно превозно средство
през зимата“.

Държавен
бюджет

2019 г.

Държавна
субсидия за
младежката
дейност на
БЧК

Държавна
субсидия за
младежката
дейност на
БЧК

на
автомобилите,
подготвенността
на
автомобилите за зимни
условия и поведението на
водачите
спрямо
пешеходците
Акция „Зима“ бе
проведена в периода 0130 ноември 2019 г.
съвместно със СБА и
БЧК, като в нея бяха
обособени три кампании,
с обявяване на по един
ден без жертви на пътя1.кампания „С безопасно
превозно средство през
зимата“., 2. „Пешеходци
и водачи за толерантност
на пътя“, 3. „Безопасно
шофиране през зимата“.
Кампания „С безопасно
пътно превозно средство
през зимата“, бе
проведена като част от
Акция Зима“. Тя бе
насочена към водачите на
ППС – велосипеди,
превозни средства (ПС) с
животинска тяга и др.

190
бенифициент
а

Проведена
Акция
„Зима“
Проведени 3
кампании

Сектор
Пътна
полиция
БЧК

Изпълнена

Сектор
Пътна
полиция
БЧК

Изпълнена

Проведени
от БЧК 2
акции с
достигнати
310
бенифициен
та
Проведена
Кампания „С
безопасно
пътно
превозно
средство през
зимата“
Проведени от
БЧК 2 акции
с достигнати
180
бенифициент
а
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Провеждане на кампании за
безопасност на движение по
утвърден план на европейската
мрежа на пътна полиция TISPOL

2019 г. по
утвърден
график

Цел: По-безопасна пътна инфраструктура
5 399 152
Планирани
ремонтни Х. – ХІI.
2019 г.
лв.
дейности по РПМ
Път II-53 от км 123+936 до км
136+000

Държавен
бюджет

Проведени бяха всички
планирани СПО по линия
на TISPOL, съгласно
утвърдения график

АПИ –
държавен
бюджет

Подобрение на пътната
безопасност на
движението на МПС и
на експлоатационните
качества на пътя
Подобрение на пътната
безопасност на
движението МПС и на
експлоатационните
качества на пътя
Подобрение на пътната
безопасност на
движението на МПС и
на експлоатационните
качества на пътя

Проведени
СПО
Проверени
МПС и
съставени
глоби по
ЗДвП

Сектор
Пътна
полиция

Изпълнена

Максимално
намаляване
броя на ПТП

ОПУ
Сливен

завършен

Максимално
намаляване
броя на ПТП

ОПУ
Сливен

завършен

Максимално
намаляване
броя на ПТП

ОПУ
Сливен

завършен

Планирани
ремонтни 2019 -2020
г.
дейности по РПМ
Път II-48 от км22+981 до км
25+408

ОПУ
Сливен

Планирани
ремонтни 2019 -2020
г.
дейности по РПМ
Път III-7306 от км 19+100 до
км 20+176

ОПУ
Сливен

Има
изготвен
технологиче
н проект. Не
са
извършвани
СМР
Има
изготвен
технологиче
н проект. Не

Планирани
ремонтни VІ. - Х.
2019 г.
дейности по РПМ
Път II-66 от км 16+000 до км
39+000

10 463210
лв.

АПИ –
държавен
бюджет

Планирани
ремонтни І. – ХІ.
2019 г.
дейности по РПМ
Път III-555 от км 0+000 до км
3+000; от км 4+800 до км
5+245; от км 8+910 до км
13+000

7 251 563
лв.

АПИ –
държавен
бюджет
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Освежаване на хоризонтална І. – ХІ.
маркировка по РПМ
2019 г.

Периодичен
преглед
състоянието на хоризонтална
маркировка и вертикалната
сигнализация,
както
и
състоянието
на
пътната
настилка и привеждането им в
съответствие с изискванията
на Закона за движения по
пътищата, особено на места с
концентрация
на
пътнотранспортни
произшествия / УКПТП/, в 2019 г.
които няма видимост. В това
число:
Оглед
на
пътната
маркировка,
изкуствените
неравности в района на всички
училища в областта, както на
оградите
и
осветителни
съоръжения, като част от
превантивните
мерки
за
намаляване
на
пътнотранспортния
травматизъм сред децата и
учениците;
Подновяване
на
маркировката
както
по

587 760 лв.

458 522 лв.

АПИ –
държавен
бюджет

АПИ
държавен
бюджет

Подобрено качеството
на надлъжната и
напречната маркировка
и безопасността на
движенето на МПС.
Подобряване на
пътната безопасност на
движението на МПС и
възстановяване на
износената
хоризонтална
маркировка, както и
възстановяване на
повредени и откраднати
пътни знаци.
Извършени ремонтни
дейности за
обезопасяване,
сигнализиране и
полагане на шумна
напречна маркировка
със специален пластик
на УКПТП за 2017 г.

Максимално
намаляване
броя на ПТП

ОПУ
Сливен

са
извършвани
СМР
завършено

Максимално
намаляване
броя на ПТП

Отчетено
изпълнени изпълнени
е от ОПУ
Сливен
ОПУ
Сливен
поддържа
пътищата от
РПМ
преминаващ
и през
населените
места от ръб
до ръб
настилка
като
ремонтира
компромети
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четвъртокласната
пътна
мрежа, така и по градската
улична мрежа;
-Възстановяване
на
компрометирана
пътна
настилка в различни участъци
както четвъртокласната пътна
мрежа, така и по градската
улична мрежа;
-Периодично почистване на
растителността
около
кръстовища, опасни завои.

305 000 лв.

АПИ
държавен
бюджет

Подобряване
видимостта на
движението на МПС.
Периодично изрязване
на храсти в обхвата на
републиканските
пътища, в криви с малък
радиус

Максимално
намаляване
на ПТП

Маркирани
8215 кв.м,
Поставени
482 бр. пътни
знаци и 123
бр. преградни
пана.
Трасиране на
32160 м от
пътната
мрежа

148520 лв.

Общински
Бюджет

Подобряване на пътната
безопасност.
Периодично
подновяване на
хоризонтална
маркировка и
вертикалната
сигнализация, както и
поддържане в добро
състояние на пътната
настилка.

226 500 лв.

Общински
бюджет на

Текущ ремонт на
уличната мрежа.

2019 г.

рана
настилка и
полага
хоризонталн
а
маркировка
Безвъзмездн
о всяка
година на
малките
населени
места се
предоставя
фрезован
материал

Отчетено
изпълнен
ие от
Община
Сливен
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Община
Сливен
2019 г.

Собствени
средства на
Община
Нова Загора

2019 г.

Собствени
средства на
Община
Котел

Високата растителност
по булевардите е
отстранена
Маркировка по улична
мрежа в гр. Нова Загора
Изкърпена улична
мрежа в гр. Нова Загора
И в селата.
Изкърпване на пътища
ІV клас

Извършва се
периодичен преглед на
състоянието на
хоризонтална
маркировка и
вертикалната
сигнализация, както и
състоянието на пътната
настилка и
привеждането им в
съответствие с
изискванията на ЗДвП.
-Периодично се
извършва оглед на
пътната маркировка,
като за началото на

- 2341,98 м2
маркировка
по улична
мрежа в гр.
Нова Загора
-1248,12 м2
изкърпване на
улична мрежа
в гр. Нова
Загора
-2848,43 м2
изкърпване на
улична мрежа
в селата
-5039,50 м2
изкърпване на
пътища ІV
клас
Намален брой
пътни
инциденти

Отчетено
Изпълнена
изпълнени
е
от
Община
Нова
Загора

Отчетено
изпълнени
е
от
Община
Котел
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учебната 2019/2020
година са освежени
пешеходните пътеки
около училищата и
детските градини в
Община Котел;
-Периодично се
подновява маркировката
по градската улична
мрежа;
-Периодично се
възстановява
компрометирана пътна
настилка в различни
участъци по градската
улична мрежа;
Периодично се почиства
растителноста около
кръстовища, опасни
завои /особено в
планинските пътища с
хоризонтални криви,
характерни с малките си
радиуси/.
Извършен преглед през
2019 г. в община
Твърдица

2019 г.

Извършване на периодични
ревизии на ж.п. прелезите,
разположени
на
общински
пътища и отстраняване на
констатираните проблеми по
сигнализацията им с пътни
знаци.

Два пъти
годишно

1500 лв. Общински
бюджет на
Община
Сливен

Извършени периодични
ревизии, проведени
комисии съвместно с
представители на ДНСК
София - „Рехабилитация
на железопътна
инфраструктура“ в
участъците от

Отчетено
изпълнени
е
от
Община
Твърдица
Поддържане в Сектор
Изпълнена
изправност на Пътна
маркировката полиция
Констатиран
Общини
ите
Протоколи от
нередности
комисии
са отстранени
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Осъществяване на съвместно 2019 г.
финансиране по поддържане
на републиканските пътища, в
границите на урбанизираната
територия на
град Нова
Загора, гр. Сливен
гр.
Твърдица.

64 496 лв.
за община
Н. Загора;

АПИ –
държавен
бюджет

71734 лв.
за община
Сливен;

железопътната мрежа на
територията на Област
Сливен
Подобрение на пътната
безопасност на
движението на МПС и
на експлоатационните
качества на пътя

21 510 лв.
за община
Твърдица

Осъществяване на системни и
постоянни действия, съвместно с
общинските
органи
за
предприемане на подходящи
регулиращи
и
ефективни
организационно-технически
защитни
мерки,
съобразно
спецификата на района на
учебните заведения /предпазни
парапети,
светлинна
сигнализация, пътна маркировка и
др./

Постоянен

Общински
бюджети на
Община
Сливен,
Община
Нова Загора,
Котел

Предотвратяване на ПТП
с деца и ученици.
Обновяване на
маркировката преди
началото на учебната
година
На провежданите
заседания на общинските
комисии се вземат
решения и се
предприемат действия по
обезопасяване на опасни
участъци, поставяне на
нова пътна маркировка,
пътни знаци и
сигнализация.

Максимално
намаляване
броя на ПТП
8,71 км
пътища на
територията
на гр. Нова
Загора

ОПУ,
Община
Нова
Загора,
Сливен,
Твърдица

Поддържане в РУО
изправност на Общини
маркировката Сектор
"Пътна
- 22 м
полиция"
предпазен
парапет,
поставен пред
учебно
заведение в
Община Нова
Загора
- 340 м2
хоризонтална
маркировка
пред учебни
заведения в
община Нова
Загора

Сключени са
споразумител
ни протоколи
с общ.Нова
Загора,
общ. Сливен
и
общ.
Твърдица за
2019
Общините
отчетоха
изразходенит
е средства за
ТРП
и ЗП
през 2019 г.
Изпълнена
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Изграждане на нова светофарна 02.08. 2019
уредба на кръстовището между г.
бул. „Цар Освободител“ и бул.
„Цар Симеон“
Основен
ремонт
и 2019 г.
технологично възстановяване
на улична /пътна/ настилка в гр.
Сливен и населените места:
Глушник, Блатец, Ж. Войвода,
Камен, Калояново, Крушаре,
Новачево,
Мечкарево,
Панаретово, Кермен
Основен
ремонт
с
технологично възстановяване
на улична настилка по бул. „Ст.
Стамболов“

61556 лв.

Републикан
ски бюджет

2500000
лв.

Републикан
ски бюджет

Проектиране и изграждане на 2019 г.
повдигната пешеходна пътека

30000 лв.

Изграждане на велоалеи по Предстои
основните булеварди на гр. изграждан
Сливен
е на 10 км
велоалеи
Изграждане на нова светофарна 2019 г.
уредба
на
кръстовището,
образувано от пресичането на
ул. „Петко Енев“ с ул.
„Професор Минко Балкански“,
гр. Нова Загора.
Привеждане в действие на
въведената в експлоатация през
2018 г. зона за платено

Подобряване
организацията на
движение

Общински
бюджет на
Община
Сливен

Изградена
светофарна
уредба

Община
Сливен

Възстановена Община
улична
Сливен
/пътна/
настилка

Изпълнена

Община
Сливен

Не е
изпълнено
поради
недостиг на
финансови
средства
Изпълнена

Изградени 6
броя
повдигнати
пешеходни
пътеки

Община
Сливен

Община
Сливен
Собствен
бюджет на
Община
Нова Загора

Подобрена организация
на движението

Изпълнена

Светофарна
уредба

Изпълнениет
о предстои
изпълнено

Община
Нова
Загора
Община
Нова
Загора

Неизпълнен
о
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паркиране /Синя зона/ в
централна градска част на гр.
Нова Загора
Изграждане на изкуствени
неравности – 2 броя, на път ІІ55, с. Млекарево, община Нова
Загора,
Извършване на основен ремонт
на улична мрежа в гр. Нова
Загора:
-ул. „Георги Бенковски” /от ул.
„Проф. Минко Балкански” до
ул. ”Съби Димитров”/
-ул. ”Петър Бакалов” /от ул.
”Димитър Благоев” до ул.
”Любен Каравелов”
-ул. ”Петко Енев” /от ул.
”Васил Левски” до ул.
”Константин Фотинов”
-ул. ”Димитър Благоев” /от ул.
”Народни будители” до ул.
”Петър Бакалов”
-улици в кв. ”Слънчев бряг”
-улици в ж.к. „Загоре”
-улици в кв. ”VІ”
-ул. ”Кирил и Методий” /от ул.
”Ангел Кънчев” до ул. ”Васил
Левски”
Извършване на основен ремонт
на улична мрежа в . Съдиево
Извършване на рехабилитация
на улици в с. Баня

2019 г.

2019 г.

Републикан
ски бюджет

Подобрение на пътната
безопасност на
движението на МПС и
на експлоатационните
качества на пътя
Извършен ремонт на
улична мрежа

Бюджет на
Община
Нова Загора

2019 г.

Републикан
ски бюджет
Бюджет на
Община
Нова Загора

Извършен ремонт на
улична мрежа и
рехабилитация на улици

Изготвен
проект

Подобрено
състояние на
улична мрежа
в гр. Нова
Загора

Община
Нова
Загора,
ОПУ
Сливен
Община
Нова
Загора

Подобрено
състояние на
улична мрежа Община
в с. Съдиево и Нова
рехабилитаци Загора
я на улици в
с. Баня

Изготвен е
проект, който
все още не е
съгласуван от
АПИ.
Изпълнено

Изпълнено
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Извършване на основен ремонт
на пътища ІV-ти клас:
- път SLV1041 /с. Млекарево –
с. Пет могили/
- път SLV2045 /гр. Нова
Загора-с. Ценино – с. Съдийско
поле/
Изкърпване на улична пътна
мрежа на територията на гр.
Нова Загора
Основен ремонт на улици в гр.
Котел,
с.
Пъдарево,
с.
Кипилово, с. Мокрен, с.
Ябланово,
с.
Тича,
с.
Филаретово, с. Стрелци, с.
Малко село, с. Соколарци, с.
Нейково и с. Градец.
Укрепване на свлачище ул.
„Захари Стоянов“, с. Медвен

2019 г.

Бюджет на
Община
Нова Загора

Извършен основен
ремонт на пътища ІV-ти
клас

Подобрено
състояние на
път SLV1041 Община
и
Нова
- път
Загора
SLV2045

Изпълнено

2019 г.

Бюджет на
Община
Нова Загора
ЦРБ

Изкърпена улична пътна
мрежа

1248,78 м2

Община
Нова
Загора
Община
Котел

Изпълнено

Укрепено свлачище
Подобрена безопасност
на движението
Укрепено свлачище
Подобрена безопасност
на движението
Изградени изкуствени
неравности
Подобрена безопасност
на движението

Укрепено
свлачище

Община
Котел

Изпълнено

Укрепено
свлачище

Община
Котел

Изпълнено

Изградени
изкуствени
неравности

Община
Котел

Изпълнен

2019г.

780000,00

2019

325379,00

Постановле
ние на МС

Укрепване на свлачище път с. 2019
Нейково – гр. Елена

264000,00

Постановле
ние на МС

Изграждане
неравности

3000,00

Собствени
средства

на

изкуствени 2019

Ремонт на свлачище
паланка - Новачево

Бяла

Ремонтиране на свлачище с.
Жълт бряг
Ремонт на свлачище
републикански път III-662

на

Подобрено състояние на
улици в населени места
на Община Котел

Предстоят
довършител
ни дейности

Община
Твърдица

Неизпълнено
Няма
финансиране
Община
Неизпълнено
Твърдица Няма
финансиране
По
Неизпълнено
предложен Няма
ие
на финансиране
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Поставяне на огради на
републиканските пътища в
населените места

Община
Твърдица
По
предложен
ие
на
Община
Твърдица

Светофарна
уредба
на
републикански път III-5007 в
Района на училище Неофит
Рилски Твърдица
Поставяне на радарна уредба и
светлинно табло за скоростта на
движение на републикански
път III-662 в централната част
на града
Цел: Подобряване на услугите за спешна медицинска помощ и грижите за намаляване на последствията от ПТП
Осъществяване
на
текущ 2019
В рамките Бюджет на
Осъществени 45
Брой
РЗИ
контрол за изпълнение на
на
РЗИ
проверки по
извършени
медицинските стандарти и
бюджета
медицински стандарти в проверки.
други нормативни актове
лечебни заведения за
45
болнична и
проверки в
извънболнична
лечебни
медицинска помощ.
заведения
Проверки в аптеки и
Проверки
дрогерии 89 броя.
в аптеки и
дрогерии
89 броя
Подобряване на услугите за 2019
В рамките Бюджет на
Осъществени 3
Брой
МЗ-РЗИ,
спешна медицинска помощ.
на
РЗИ
проверки в ЦСМП
извършени общини
Дейности по проекта за
бюджета
проверки –
подкрепа
на
спешната
3 проверки
медицинска
помощ
по
в ЦСМП

Неизпълнени
Няма
финансиране
–
предложение
за съвместно
финансиране
с ОПУ
Предложение
за съвместно
финансиране
с ОПУ

Изпълнена

Изпълнена
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Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020
Цел: Защита на уязвимите участници в пътното движение
Обучение на деца и ученици за
правилата на безопасно
движение като пешеходци и
велосипедисти.

Организиране
на
прояви,
свързани
с
Европейската
седмица на мобилността и
Световния ден без автомобили
и
др.
международни
инициативи. Отбелязване на 10
май
–
Световен
ден
„Движението е здраве“
Провеждане
на
Кампания май„Ваканция. Да запазим живота септември
на децата на пътя“; Акция 2019 г.
„Безопасно
лято“,
за
ограничаване
на
пътнотранспортния
травматизъм през летните
месеци; Акция „Децата тръгват

Държавен
бюджет

Проведени са кампании Проведени Сектор Пътна Изпълнена
свързани с обучение на кампании полиция
деца и ученици за
Директори на
правилата на безопасно
училища
и
движение:
Кампания
детски
„Ваканция. Да запазим
градини
живота на децата на
пътя“; Акция „Безопасно
лято“, за ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм през летните
месеци; Акция „Децата
тръгват на училище. Да ги
запазим на пътя“ и Ден на
превенцията.
Участие в операция
Сектор Пътна
„Edward - Европейски
полиция,
ден без загинали на
Общини
пътя“, Акции на
европейската мрежа на
службите на пътна
полиция TISPOL.
Повишено внимание на
водачите за недопускане
на произшествия с
участието на деца през
летните месеци.
Запознаването на деца и
ученици за правилата на
безопасно движение.

Проведени Сектор Пътна Изпълнена
кампании полиция
РУО,
Общини
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на училище. Да ги запазим на
пътя“ и Ден на превенцията.
Организиране на дейности за Ноември
отбелязване на Световният ден 2019 г.
за възпоменаване на жертвите
от
пътнотранспортни
произшествия.

Открити уроци свързани с 2019 г.
безопасността на движение
сред децата от начален курс до
4 клас в определени училища в
областта, в т.ч. и по програма
„Хелфи”.
Изнасяне на открити уроци на
деца от начален курс на
обучение, чрез създаденото
„Детско
полицейско
управление“.
Целта
на
програмата е обучение на деца
от началния курс на обучение
на различна тематика свързана
с безопасността на движение по
пътищата, долекарска помощ и
др.

Държавен
бюджет

Отбелязан Световният
ден за възпоменаване на
жертвите от
Държавна
пътнотранспортни
субсидия за произшествия.
младежката На територията на област
дейност на Сливен чрез СМО бе
БЧК
изнесена информация за
настъпилите тежки ПТП
с ранени и убити

Проведена
акция с
достигнати
150
бенифициен
та.
Информаци
я чрез СМО
за
настъпили
тежки ПТП
с ранени и
убити
Държавен
Повишени
знания Проведени
бюджет
относно безопасността на открити
движение по пътищата, уроци
Държавна
оказване
на
първа
субсидия за долекарска помощ и др. Проведени
младежката Служители от сектор от БЧК 4
дейност на „ПП“ Сливен изнасят открити
БЧК
лекции на деца от детски урока по
градини и училища от гр. ПДП с
Сливен,
свързани
с начален
безопасността
на курс – 88
движение сред децата. ученика.
Целта на лекциите е
обучение на деца от Проведени
различни
възрастови от БЧК 2
групи
на различна открити
тематика
свързана
с урока по
безопасността
на ПДП с
движение по пътищата, начален
долекарска помощ и др. курс по
„Детско
полицейско

Сектор Пътна Изпълнена
полиция
БЧК
Общини

БЧК,
Изпълнена
Сектор
"Пътна
полиция",
Директори на
училища
и
детски
градини
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Проведени са от БЧК управление
Сливен открити уроци по ” – 58
първа долекарска помощ. ученика

Организиране и провеждане на 2019 г.
кампании
и
обучителни
мероприятия за разясняване на
опасностите от злоупотребата с
алкохол насочени към различни
социални групи, алкохола и
психотропните
вещества.
Демонстрация на алко-очила.

В рамките
на
бюджета

Национална
програма за
превенция
на
хроничните
незаразни
болести на
Министерст
во на
здравеопазв
ането

Създадено
Детско
полицейско
управление
в НУ „Л.
Каравелов“
гр. Нова
Загора и 3
групи
ученици от
2 училища в
гр. Нова
Загора за
оказване на
първа
помощ
Осъществени от РЗИ:
Брой
Кампанията „Карай
участници/
трезво“, 2 беседи с 84
мероприят
ученици за вредата от
ия
алкохола и 2
Проведени
демонстрации на
2 беседи с
алкохолни очила.
84
Разпространени 100
ученици и
материала.
2
демонстра
Разяснения за вредата от ции на
алкохола на 1409
алкохолни
курсисти в рамките на
очила.
курса на БЧК по първа
Разпростра
долекарска помощ за
нени 100
кандидат водачи на
материала;
МПС

РЗИ
БЧК и др.

Изпълнена
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Провеждане на обучителни 2019 г.
мероприятия по оказване на
първа долекарска помощ със
сектор "Пътна полиция", ПБЗН,
учители, ученици.

Бюджет на
БЧК

Повишени знания и
умения за оказване на
първа долекарска
помощ.
Проведени обучения на
ученици, служители и
работници във фирми,
служители на Сектор
„Пътна полиция“ и
РСПБЗН.
Проведени
информационни
кампании.

1409
курсисти
по първа
ПДП
информир
ани за
вредите от
алкохола
Проведени
10
обучения
по ПДП с
211
ученика

БЧК

Изпълнена

Проведени
3 обучения
по ПДП с
40
служители
и
работници
от фирми
Проведено
1 обучение
по ПДП с
16
служители
на Пътна
полици
при ОД на
МВР –
Сливен
Проведено
1 обучение
35

по ПДП с
12
служители
на
РСПБЗН –
Сливен

Монтиране на допълнителни 2019 г.
предпазни
ограждания/парапети
на
конфликтни кръстовища и
улици с висока интензивност на
движение, в районите на
училищата, за недопускане
неправилно пресичане от деца и
пешеходци, извън пешеходните
пътеки.

Бюджет на
Община Нова
Загора

Бюджет на
Община
Твърдица

Изграден предпазен
парапет

Проведени
3 инфо кампании
– 684
бенифицие
нта
22 м
предпазен
парапет
пред учебно
заведение
на
територията
на община
Нова Загора

Монтирани ограждания Монтирани
пред СУ „Неофит
предпазни
Рилски“ гр. Твърдица
парапети
пред
училище в
гр.
Твърдица

Община
Изпълнено
Нова Загора

Община
Твърдица
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Обща оценка на изпълнението:
За периода 01. 01. –31. 12. 2019 г. в област Сливен се наблюдава намаление на общия
брой ПТП и общия брой на загиналите спрямо тези за същия период на 2018 г.
Планираните през 2019 г. мерки и дейности в основната си част имат превантивна
насоченост, изпълнени са почти в пълен обем, а изпълнението им може да се оцени като
ефективно за постигане на целите.
По отношение поставената в план-програмата за 2019 г. цел: Подобряване на
образованието и обучението на участниците в пътното движение, планираните дейности
са изпълнени: Осъществени са дейности за привличане на родителите, семейството и
училищните настоятелства в процеса на намаляване на вероятността от пътнотранспортни произшествия (ПТП) с участието на деца; дейности за гарантиране на
сигурността на подрастващите и ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП;
обучителни мероприятия и инициативи, свързани с безопасността на децата на пътя в
детски градини и училища; информация чрез брошури, табла, местните средства за
масово осведомяване, включваща конкретните правила за безопасно придвижване на
децата-пешеходци, децата-велосипедисти и тяхното безопасно движение на пътя при
отиване до и от училище, както и по време на игра на детските и междуучилищните
площадки и др.
Изпълнението допринася за постигане на целите по стратегическо направление 5.2.
Подобряване на образованието и уменията на участниците в движението, на
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на
Република България за периода 2011 - 2020 г.
По Цел: Повишаване на контрола по спазване правилата за движение, всички планирани
в план-програмата на област Сливен за 2019 г. дейности са изпълнени: проведени са
кампании за мотивиране на гражданите за спазване правилата за движение, за контрол
на пътя, за безопасност на пътя през зимата; активиран е контрола през тъмната част от
денонощието и др.
Изпълнението допринася за постигане на целите по стратегическо направление 5.3.
Повишаване на контрола по спазване правилата за движение, на Националната стратегия
за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за
периода 2011 - 2020 г.
Относно поставената в план-програмата за 2019 г. цел: По-безопасна пътна
инфраструктура, основна част от планираните за 2019 г. дейности са изпълнени:
Периодичен преглед състоянието на хоризонтална маркировка, вертикалната
сигнализация, пътната настилка; укрепени свлачища; извършени периодични ревизии
на ж.п. прелезите; осъществени действия и защитни мерки в районите на учебните
заведения /предпазни парапети, светлинна сигнализация, пътна маркировка и др./;
изградени светофарни уредби; извършени ремонти на пътища от РПМ; извършен основен
ремонт на улична мрежа в различни населени места в областта и ремонт на пътища IV
клас.
Изпълнението допринася за осъществяване на дейности по стратегическо направление
5.4. За по-безопасна инфраструктура, на Националната стратегия за подобряване
безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020
г.

37

По цел: Защита на уязвимите участници в пътното движение, всички планирани в планпрограмата на област Сливен за 2019 г. дейности са изпълнени: проведени обучителни
мероприятия на деца и ученици за правилата на безопасно движение като пешеходци и
велосипедисти, по оказване на първа долекарска помощ; демонстрации на алкохолни
очила сред деца и подрастващи; организирани прояви, свързани с Европейската седмица
на мобилността, Световния ден без автомобили, Световен ден „Движението е здраве“,
Световният ден за възпоменаване на жертвите от пътнотранспортни произшествия;
проведени: Кампания „Ваканция. Да запазим живота на децата на пътя“, Акция за
ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци; Акция „Децата
тръгват на училище. Да ги запазим на пътя“, Ден на превенцията; Монтирани са
предпазни парапети и ограждения пред училища в областта.
Изпълнените дейности по тази цел са в съответствие с принципите за осигуряване
безопасността на уязвимите участници в движението на Националната стратегия.
За осъществяването на включените в план-програмата за 2019 г. дейности и мерки,
институциите и организациите на областно ниво работиха в добра координация.
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