ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 - 2013 Г.
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2020 Г.

ОТГОВОРНИ

СРОК ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИ

ОЧАКВАНИ

Я (МЕСЕЦ И

РЕЗУЛТАТИ

ИНСТИТУЦИИ
ВОДЕЩА

ПАРТНЬОР

ГОДИНА)
Провеждане
1.Създаване на Областен съвет по
безопасност на движението

на 2
До

заседания на

14.05.2012г. областния
съвет.

1. Координация на институциите
на територията на Област Перник
за постигане целите на

2. Приемане на годишен доклад за
2012 г. за изпълнението на плана за
действие

До
15.04.2013г.

Сектор „Пътна
полиция”
Областна
ДАИ
администрация РИО на МОН,
Общини,
Перник
НПО,
ОПУ

Приет

Областна

годишен

администрация

доклад

Перник

стратегията за намаляване на
І.

Подобряване жертвите при ПТП чрез

3. Провеждане на ежемесечни

на управлението реализацията на конкретни

заседания на Общинската комисия по

на безопасността планове и програми за действие.

безопасност на движението, а при

на движението

нужда и по- често и информиране на
компетентните органи за взетите
решения и предложения.

Ежемесечно
2012 –
2013г.

Общините
Подобрена

Перник,

координация

Радомир,
Трън, Брезник

ОО „КД” в ДАИ
Перник,
Сектор “Пътна
полиция”,
ОПУ Перник

1

Намаляване
4.Ежемесечно следене за състоянието
на пътя и пътните принадлежности и
издаване на писмени
предупреждения, сигнали или
разпореждания до собственика на

на броя на
Ежемесечно
2012 –
2013г

пътя.

ПТП, убитите
и ранените

ОДМВР -

при тях, в

Перник

ОПУ - Перник

сравнение с
настъпилите
през 2011 г.

2. Диалог между гражданското
общество, организации от частния 1. Провеждане на срещи и обсъждане
сектор и Областна администрация на възможностите на всяка от
- Перник по проблемите на

страните за конкретни действия

До
Декември
2012 г.

превенцията на ПТП.
3. Алтернативни форми на

1. Организиране на съвместна

придвижване чрез:

проверка с ОО „КД” в ДАИ Перник по

Октомври

- Повишаване качеството на

спазване на сключените договори за

2012 г.

обществения градски и железо-

обществен превоз на пътници и

пътен транспорт по отношение на

специализиран превоз на ученици.

Засилване на
партньорствот
о между
представител Областна
ите на
администрация
държавната
- Перник
власт и
гражданите
Намаляване
Общини Перник
на ПТП
и Радомир,
вследствие на
ОО„КД-ДАИ“
намаления
Перник
брой МПС

удобство, комфорт, точност и

Намаляване

комуникативност

на ПТП

- Създаване на стандарти и

2. Контрол на екологичния транспорт

предпоставки за екологични и

в Областта и контролно-техническия

транспортно - ефективни

пункт на “Екотрол” ЕООД

вследствие

ОО „КД- ДАИ “

Всеки месец обновяване

Перник

на

инфраструктурни решения

Граждани и
представители
на частния
сектор
ОО „КД” в ДАИ
Перник,
общините от
Област Перник

Община
Перник,
“Екотрол” ЕООД

автомобилния
парк

4.Безопасно шофиране,
включително и през работно чрез:
- Въвеждане на дисциплинарен
механизъм за повишаване
културата на водачите-държавни

1. Периодични проверки за употреба
на алкохол на водачите на МПСслужители на общините.

Всяко

Подобрена

Община

тримесечие координация

Перник,

и умения на Община
водачите

на Радомир

МПС

2

служители, към подобряване на
личната и обществената
безопасност на движението

Подобрени

2. Периодични проверки и
опресняване на знанията на водачите
на МПС- служители на общините

Всяко

Община

умения

на Перник,

тримесечие водачи

на Община

МПС

3. Системен контрол на водачите на

Подобрени

МПС, извършващи ОПП,ОПТ,ADR и

умения на

превоз на пътници с леки

Всеки месец водачи на

таксиметрови автомобили

Радомир

ОО „КД- ДАИ “
Перник

МПС

1. Периодично извършване на

1. Два пъти годишно извършване на

инспекции на общинската пътна

инспекции на Общинската пътна

мрежа.

мрежа.

Декември
2012 г.
Юни
2013 г.

Повишена
безопасност
на пътната
инфраструкту
-ра.

ОА- Перник
Община
Перник,
Радомир,
Земен,
ОПУ-Перник

ОУ на МВР,
Перник

Сектор
“Пътна
полиция”
при ОД на МВР,
гр. Перник

2. Анализиране с цел
квалифициране на пътищата от
общинската пътна мрежа според
тяхното предназначение,
интензивност на движение и

1. Изготвяне на анализи за
квалифициране на пътищата в

Повишена

Общините

безопасност

Перник,

Периодично на

Общината, при необходимост.

движението

Радомир, Трън, ОПУ-Перник
Ковачевци

безопасност.
ІІ. Безопасна

1.

Анализиране

на

участъците

с

Общини Перник Сектор

инфраструктура
Из 3. Извършване на анализи на

концентрация на ПТП и на тежки ПТП, Периодично Намаляване

“Пътна

регистриращите се тежки ПТП от

настъпили през годината от гледна

гледна точка на влиянието на

точка на пътната инфраструктура.

Областно пътно полиция”
Перник
управление

пътната инфраструктура, върху

2.Подобряване

Общините

тяхното настъпване с цел

инфраструктура в общината през 2012

предприемане на мерки за
ограничаване на тяхната
повторяемост.

на

пътната

г.,чрез:
-ремонт на местни общински пътища;
-неотложни ремонтни дейности по
улиците

на ПТП

И Радомир,

Подобряване
Периодично на пътната
мрежа

,

Перник,
Радомир,
Брезник, Трън,
Земен,
Ковачевци
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5. Анализ и подготовка на
програма за обезопасяване на
железопътните прелези на
територията на община Радомир.

6. Разработване на насоки и
прилагане на мерки за намаляване
на пешеходните злополуки в
населените места.

ІІІ. Стимулиране
използването на
съвременни

1. Ежегоден преглед на ЖП прелезите,
на четвъртокласната пътна мрежа и
предприемане на мерки за
обезопасяването им при

предприемане на мерки за
обезопасяване на пешеходните пътеки

изискванията на Европейската

правоспособност на водачи на МПС и

директива за интелегентни

на местата за провеждане на

транспортни системи (ИТС) на

периодични прегледи за проверка на

територията на Област Перник

техническата изправност на МПС

пътната

Областна администрация -

безопасност

Перник, индустрията, научните
звена, неправителствените
организации по прилагането на

ЖП прелези

Радомир

Пътна полиция

Април 2012
г.

Намаляване

Перник,

на ПТП

Радомир,Земен,

1. Провеждане на срещи и
обсъждане на възможностите за
внедряване на нови технологии на
Област Перник

Постоянен

ОПУ Перник

Ковачевци

и осветяване на уличната мрежа.

провеждане на изпити за

форми на сътрудничество между

НКЖИ,

Общите

съвместна Заповед на МВР и МРРБ,

условия за изпълнение на

повишаване

Община

1. В изпълнение на указания по

1. Видео контрол на местата за

2. Разработване на различни

Обезопасени

необходимост.

1. Създаване на организация и

технологии за

Периодично

Намаляване

ОО „КД- ДАИ “

на ПТП

Перник

Подобрена
Предствители
До
координация Областна
на
Декември и
администраци индустрията,
2012г.
сътрудничес я Перник
научни звена
тво
и НПО

интелигентните транспортни
системи.

4

Сектор
“Пътна

1. Провеждане на кампании за
повишаване знанията и
отговорността на участниците в
ІV. Подобряване

движението.

1. Организиране и провеждане на
беседи, срещи, разговори по училища В рамките на
с лектори от Пътна полиция на тема

учебната

“Безопасност на движението с деца и

2012-2013 г.

юноши”.

образованието и
уменията на

Повишени

полиция”

знания и

при ОД на МВР, “Пътна

подобрени

Перник,

полиция”

умения по

ОО „КД-ДАИ”,

при ОД на МВР,

безопасност

Перник,

Перник,

на движение- Общините

училищата,

то в подра-

Перник,

ОО „КД- ДАИ “

стващите

Радомир,

Перник

Брезник,

участниците в
движението.

Сектор

Ковачевци
2. Целенасочена медийна
политика за отразяване на
опасностите по пътищата,
повишаване познанията на
участниците в движението и
отговорността на отделните

РИО на МОН,
Общините

1. Изготвяне на брошури, относно
безопасността на движението на тема:
„Уча се да се движа сам безопасно”

Ноември
2012 г.

Подобрена

Перник,

информирано Радомир,
ст

институции и организации за

Брезник,

Училища,
медии

Ковачевци

безопасно движение по пътищата.
Намаляване
V. Повишаване

1. Подобряване на координацията 1. Провеждане на тематични операции

на броя на

на контрола по

и повишаване на ефективността от като: управление на МПС под

ПТП, убитите

спазване

взаимодействието между

въздействието на алкохол;

и ранените

правилата за

общинската администрация и

неизползване на обезопасителни

движение.

структурите на контролните

колани; неспазване на скоростния

сравнение с

органи на различните институции

режим на движение

настъпилите

ежемесечно

при тях, в

Сектор
“Пътна
полиция”
при ОД на МВР,
Перник

през 2011 г.
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2. Организиране на съвместни
.

проверки с Пътна полиция и ОО „КД”

Повишено

ОО „КД- ДАИ “

спазване на

Перник,

ежемесечно правилата за

Община

в ДАИ Перник за спазване на ЗДвП и

движение и

Перник,

ЗАвП

намаляване

Община

броя на ПТП

Радомир

Сектор
“Пътна
полиция”
при ОД на МВР,
Перник;
ОО „КД” в ДАИ
Перник
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