ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“
Приложение: 2

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ
РУСЕ 2012-2020Г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2015Г.

1. Повишаване на информираността на обществото, родителите, учителите за
необходимостта от по-голяма безопасност за децата пешеходци и при превоз на
деца и ученици като превантивна мярка и предприемане на допълнителни мерки
за осигуряване на безопасността на децата през учебния период в населените
места, където има голяма концентрация на движението край училищата, чрез
обследване районите и изготвяне на анализи и препоръки и предоставянето им
на средствата за масово осведомяване (СМО). Систематизиране и
популяризиране в област Русе на „добри практики” за опазване на живота и
здравето на децата в пътното движение, с което ще се популяризират
принципите на безопасността на движението. Публичност на резултатите от
прилагането на системата за възпитанието и обучението на децата и учениците
по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и
училището, което ще доведе до повишаване на информираността на обществото
за резултатите от това обучение.
Срок: ежегодно преди началото на учебната
година
Отговорник: Областна дирекция на МВР (ОД
на МВР) , Регионален инспекторат по
образование (РИО) на МОМН, Регионална
здравна инспекция (РЗИ), общините в Област
Русе
2. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за
подобряване на безопасността на движение при съвместно ползване на
пътищата, чрез осъществяване на засилена превантивна и контролна дейност,
както и създаване на условия за максимално ефективна организация на
движението.
Срок: на всяко тримесечие
Отговорник: общините в Област Русе,
Областно Пътно Управление (ОПУ) и ОД на
МВР
3. Промяна на инфраструктурата, с оглед обезопасяване на пешеходния трафик.
Срок: постоянен
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Отговорник: общините в Област Русе и ОПУ,
ОД на МВР чрез участие в Комисията по
организация и безопасност на движението
(КОБД)

4. Периодичен преглед на хоризонтална маркировка и вертикалната сигнализация и
привеждането й в съответствие с изискванията на Закона за движения по
пътищата, особено на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия
(ПТП), в които няма видимост.
Срок: постоянен
Отговорник: общините в Област Русе, ОПУ

5. Създаване и развиване на учебно-материална база за качествен и ефективен
процес на възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата
Срок:
за изграждане - постоянен,
за отчет - 31.12, всяка година
Отговорник: общините в Област Русе
6. Организиране и провеждане на областен конкурс за разказ и рисунка на тема:
„Да запазим децата на пътя”.
Срок: ноември
Отговорник: общините, СБА, БЧК, ОД на
МВР, Областна администрация, РИО на МОН
7. Информиране на обществеността за пътнотранспортни произшествия с деца
водачи, настъпили поради слаб родителски контрол, предоставяне на ключове от
семейни автомобили, мотоциклети и др. Изготвяне на анализи и препоръки и
предоставянето им на средствата за масово осведомяване. Систематизиране и
популяризиране в област Русе на „добри практики” за опазване на живота и
здравето на децата в пътното движение, с което ще се популяризират
принципите на безопасността на движението.
Срок: за информиране в края на учебната
година – 30.06., всяка година
Отговорник: общините в Област Русе, ОД на
МВР и Областна администрация – Русе
8. Създаване на по-добри условия /алеи и площадки/ за управление на велосипеди,
каране на ролери и скейтбордове.
Срок:
за изпълнение – ежегодно
за отчет – 31.12., всяка година
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Отговорник: общините в Област Русе, ОД на
МВР
9. 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
Срок: в началото на всяка учебна година,
всяка година
за отчет – 31.12., всяка година
Отговорник: общините в Област Русе
10. Участие в междуведомствени и трансгранични проекти с цел предотвратяване на
пътнотранспортните произшествия и последиците от тях за здравето и живота на
децата и учениците.
Срок:
за участие – постоянен
срок за отчет – 31.12. , всяка година
Отговорник: общините в Област Русе, РЗИ,
ОД на МВР и Училищата

11. Подновяване на маркировката както по Републиканската пътна мрежа (РПМ),
така и по градската улична мрежа.
Срок:
за изпълнение – м. май и м. септември (за
републиканските пътища – след осигурено
финансиране
от
Агенция
„Пътна
инфраструктура” (АПИ))
за отчет – 31.12., всяка година
Отговорник: общините в Област Русе, ОПУ
12. Почистване на общински път Русе – Николово от храсти и клони с цел
подобряване на просвета на пътя.
Срок:
за почистване – постоянен
за отчет – 31.12., всяка година
Отговорник: Община Русе.
13. Поставяне по бул. “Христо Ботев” на преградни пана на нерегламентираните
места за преминаване на граждани и изграждане на пасарелка.
Срок:
за изпълнение – постоянен
за отчет – 31.12., всяка година
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Отговорник: Община Русе.
14. Осъществяване на дейности по контрол при промяна постоянната организация
на движението въведена със заповед ВОБД.
Срок:
за изпълнение – постоянен
за отчет – 30.04., всяка година
Отговорник: ОПУ Русе, Община Русе и ОД на
МВР Русе
15. Провеждане на кампании за мотивиране на гражданите за 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 елементи от деца, пешеходци и
водачи.
Срок:
за изпълнение – ежегодно м. април-май и
септември-октомври
за отчет – 31.12., всяка година
Отговорник: ОД на МВР, РЗИ - Русе.
16. Организиране на „Училище за родители „Децата - участници в движението” образоване на родителите за обучение и възпитание на децата за „защитно
поведение” за предпазване от ПТП, по време на родителски срещи в училищата.
Срок: ежегодно
Отговорник:ОД на МВР, РИО на МОМН,
училища, РЗИ - Русе.
17. Разширяване обхвата на проекта „Предотвратяване на пътнотранспортния
травматизъм сред първокласници в ОУ “Иван Вазов” гр. Русе” от Общинска
програма „Здрави деца в здрави семейства и в други училища на Община Русе.
Систематизиране и популяризиране в област Русе на „добри практики” за
опазване на живота и здравето на децата в пътното движение, с което ще се
популяризират принципите на безопасността на движението.
Срок: учебната 2014/2015 година
Отговорник: Община Русе, ОД на МВР, РИО
на МОМН, РЗИ – Русе.
18. Обучителни дейности за 16-18 годишни ученици, вкл. видеопоказ на трите
късометражни филма, предоставени от Министерството на здравеопазването
(МЗ) в рамките Националната кампания за ограничаване на пътния травматизъм
по проекта „Информирани и здрави” през 2011 година, ориентирани към найчестите травми:
- при управление на МПС с несъобразена скорост,
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- при управление на МПС след употреба на алкохол и психоактивни вещества,
- при неспазване на правилата за движение по пътищата.
Систематизиране и популяризиране в област Русе на „добри практики” за опазване
на живота и здравето на децата в пътното движение, с което ще се популяризират
принципите на безопасността на движението. Публичност на резултатите от
прилагането на системата за възпитанието и обучението на учениците по БДП в
училището, което ще доведе до повишаване на информираността на обществото за
резултатите от това обучение.
Срок:
за обучителни дейности – ежегодно
за отчет - 31.12., всяка година
Отговорници: Общини, ОД на МВР, РИО на
МОМН, РЗИ – Русе.
19. Включване в обучението на младите шофьори на видеопоказ на късометражни
филми, предоставени от МЗ в рамките Националната кампания за ограничаване
на пътния травматизъм по проекта „Информирани и здрави” през 2011 година,
ориентирани към най-честите травми:
- при управление на МПС с несъобразена скорост,
- при управление на МПС след употреба на алкохол и психоактивни вещества,
- при неспазване на правилата за движение по пътищата.
Срок:
за изпълнение – постоянен
за отчет - 31.12., всяка година
Отговорник: ОД на МВР, РЗИ – Русе, фирми
за шофьорски курсове и автошколи, др.
20. Участие на общините от Област Русе в Европейската седмица на мобилността
(16 – 22 септември), с акцент Европейския ден без автомобили - 22 септември.
Срок: ежегодно, 16-22 септември, всяка
година
Отговорник:Общини, ОД на МВР, РЗИ – Русе,
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) - Русе.
21. Пред Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и енергетиката да
се отчита на всеки 6 месеца напредъка по изпълнение на обектите от РПМ
включени в програмата на ОПУ.
Срок: юли, декември, всяка година.
Отговорник: Областна администрация – Русе
22. Проучване възможността за монтиране на охранителни камери с добра
разделителна способност и дългосрочно съхраняване на информацията на
възлови кръстовища на гр. Русе и входно-изходните пътни артерии.
Срок: до края на 2015г.
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Отговорник: ОПУ – Русе, ОД на МВР – Русе,
кметове на общини
23. Извършване на преглед на хоризонталната и вертикалната маркировка
въвеждаща забрани за изпреварване по РПМ и привеждането й в съответствие с
изискванията на нормативната уредба гарантираща безопасността на водачите
извършващи такива маневри.
Срок: 31.12. всяка година
Отговорник: ОПУ Русе, ОД МВР Русе
24. Провеждане на разяснителна кампания в училищата на територията на Област –
Русе с родители на ученици до 8-ми клас за необходимостта от ползване на
светлоотразителни знаци/жилетки от деца при отиване и връщане от училище
през есенно-зимния сезон.
Срок:ежегодно, октомври-март
Отговорник: РИО на МОН, ОД на МВР
25. Завършване на пътно-ремонтните работи по бул. „България” в гр. Русе част от
проект „Транзитни пътища IV” ЛОТ № 8
Срок: 31.12.2014 г.
Отговорник: АПИ – ОПУ Русе
26. Рехабилитация на републикански път I-5 Русе-В. Търново от км. 6+630 до км.
52+720 с цел подобряване на техническите показатели и осигуряване на
безопасни условия за движение.
Срок: След осигурено финансиране от АПИ
Отговорник: АПИ – ОПУ Русе
27. Обезопасяване на кръговото кръстовище при гр. Бяла по първокласен път I-5
Русе-В. Търново, км. 51+900, като се изпълнят мероприятията заложени в
Протокол от 08.08.2012г. на работна група съгласно Заповед № РД-1029/26.07.2012г. на Директора на ОПУ Русе, съгласувано с Началник сектор „ПП”
при ОД на МВР Русе.
Срок: до края на 2015г.
Отговорник: Община Бяла/Съгласно
сключения Споразумителен протокол/
28. Увеличаване на скоростта на движение по път I-5 Русе-В. Търново в участъка
между гр. Бяла и гара Бяла, където няма живущи и пресичане на пешеходци.
Това ще подобри пропускателната способност на участъка.
Срок: до края на 2014г.
Отговорник: Община Бяла
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