Т. 1 Предприети мерки за изпълнение на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно
Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата
в Област Русе 2012 – 2020г.
Община Русе работи по проблемите на безопасността на движението, като
основната й цел е постигане на максимално ефективна организация на движението и
свеждане до минимум на предпоставките за допускане на ПТП. Ежемесечно се
организират заседания на Общинската комисия по организация и безопасност на
движението, където се обсъждат въпросите, свързани с: подобряване на вертикалната
сигнализация чрез възстановяване на липсващи пътни знаци и монтиране на нови,
поставяне на ограждения за обезопасяване движението на пешеходците на места с
интензивен поток, подобряване на светлинно-сигналното регулиране и намаляване на
транспортните задръжки за автомобилния трафик, почистване на растителността на
места с влошена видимост.
Предприети са действия и в промяна на инфраструктурата с оглед обезопасяване
на пешеходното и велосипедното движение във връзка с предстоящата реализация на
проекта „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“.
Започнато е полагането на хоризонталната маркировка- напречна и надлъжна,
изпълнението на която ще продължи през целия летен сезон. Предвижда се изпълнение
на част от напречната маркировка с пластични бои с по-висока трайност и по-добра
видимост.
Работи се по привеждането на поставените „изкуствени неравности“ на
територията на гр. Русе в съответствие с Наредбата за условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства
за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях на МРРБ и МВР,
относно вида им и съобразно определената скорост за движение на МПС за съответния
участък от пътя/улицата. Прието е изграждането на препятствия, разположени
напречно на платното за движение - повдигнати пешеходни пътеки, на следните
места:
а) бул. „Цар Освободител“ пред Автогара Юг - подхода към централното
стълбите на автогарата;
б) бул. „Цар Освободител“ пред Гимназията по строителство в посока
кръговото кръстовище;
в) ул. „Тулча“ в района на жп надлеза, където е насочен чрез ограждения
пешеходния поток;
г) ул. „Стрешер планина“ пред вход на СОУ „Васил Левски‘‘
Поради често допускани ПТП с материални щети е прието изграждане на
препятствия, разположени напречно на платното за движение - повдигнато
кръстовище на кръстовището на ул. „Тича“ с ул. „Петрохан“.
Води се регистър на въведените временни организации на движението (ВОБД) и
с осъществява постоянен контрол по спазването им съвместно със СЗ „КООРС“.
Община Сливо поле:
В началото на учебната година в трите средищни училища на община Сливо

поле и в детските градини предстой да се организират и проведат под различни форми
мероприятия целящи:
• осигуряване на безопасността на пешеходците и основно на децата и учениците
в детските и учебните заведения по програми по безопасност, целящи опазване
на живота и здравето на децата като пътници, пешеходци и велосипедисти.
• провеждане на родителски срещи в училищата и детските градини по въпросите
на безопасността на движението по пътищата (БДП) и квалификационни
мероприятия с учителите за обучение на децата и учениците по БДП.
• сформиране на работни групи от педагози в училищата и детските градини за
организиране на дейностите по БДП.
• периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с
безопасността, поведението и реакциите на децата - пешеходци, пътници,
велосипедисти, скейтбордиста, ролеристи, чрез тематични родителски срещи.
• разясняване ползата от носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи
за по-добра видимост на детето като участник в движението, употребата на
предпазни колани от децата - пътници, предпазни каски и други защитни
средства за децата - велосипедисти,скейтбордиста, ролеристи.
Общината работи по безопасното извозване на децата и учениците до училищата
със специален транспорт (училищни автобуси), като се провеждат опреснителни
курсове на водачите на училищните автобуси съгласно нормативните изисквания,
ежедневно се проверяват за алкохол, контрол на здравословното състояние на водачите
и техническото състояние на училищните автобуси.
Предприети са редица превантивни мерки чрез родители, учители, като се
заостри вниманието на децата като пешеходци и участници в движението.
Особено внимание се обръща на районите в близост до училищата, детските
градини, детските площадки и районите, където се движат и играят деца.
Направен е оглед на хоризонталната маркировка пред учебните заведения и
същите са освежени през месец април.
В началото на учебната година ще бъдат организирани и обучения на децата по
безопасно каране на велосипеди в организирани състезания с цел повишаване на
информираността по безопасно движение по пътищата.
Предприети са необходимите мерки за обезопасяване на районите около
детските градини и училищата в община Сливо поле - пътна маркировка, „изкуствени
неравности и светофарни уредби.
По предложение на Общинската комисия по БДП за подобряване на
организацията на движението в централната част на гр.Сливо поле са поставени
допълнително пътни знаци и указателни табели. Предстой поставянето на още един
светофар в района на автогарата.
Създадени са оборудвани кабинети за провеждане на обучението по БДП в
училищата и детските градини. Осигурени са необходимите преносими материали и
съоръжения за оборудване на площадки за провеждане на обучението по БДП в
училищата и детските градини.

Текущо и периодично се осведомява обществеността за пътнотранспортни
произшествия с деца и ученици на територията на община Сливо поле. Анализират се
причините и се предприемат превантивни действия за ограничаване на предпоставките
за пътни инцидента с деца и ученици. Разпространяват се брошури, дипляни и др.
информационни материали, свързани с осигуряването на безопасни условия по
пътищата.
Изградени са две велоалеи в гр.Сливо поле и подходящи площадки в училищата.
Извършва се оглед на пътната маркировка, изкуствените неравности в района на
всички училища в община Сливо поле, както на оградите и осветителни съоръжения,
като част от превантивните мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм
сред децата и учениците - два пъти в рамките на учебната година. В районите на
всички училища и детски градини са поставени изкуствени неравности и предпазни
огради.
Поддържат се пешеходните пътеки, знаковото стопанство и уличното
осветление.
В град Сливо поле са монтирани и работят две светофарни уредби на пресечките
с пътя Русе - Силистра и пътя Сливо поле-Ряхово, където са най-големите
пътникопотоци от ученици.
Предстой подновяване на част от хоризонталната маркировка по общинската
пътна мрежа на местата, където е нарушена или заличена.
Изготвен е проект за хоризонтална маркировка в централната част на с.Ряхово и
предстой да бъде реализиран тази година.
В учебните заведения регулярно се планират, организират и провеждат дейности
за популяризиране на добрите педагогически практики при обучението по безопасност
на движението. Провеждат се обучителни дейности за 16-18 годишни ученици в СОУ
„Св. Паисий Хилендарски” - гр. Сливо поле.
Община Ценово ежегодно изпълнява необходимите дейности свързани с
организацията по безопасността на движението на територията на общината, а именно:
• провеждат се периодични беседи с учениците съвместно с класните
ръководители на основните училища в община Ценово. Като превантивна мярка за
осигуряване на безопасността при превоза на децата със заповед на кмета е утвърден
график за дежурства на учител по време на транспорта, който да се грижи за реда и
здравето на децата;
• освежена е хоризонталната маркировка по основните пътни артерии,
общински пътища и улици в населените места, има нощно улично осветление в цялата
община;
• създаден е кабинет по безопасност на движението по пътищата , в училище
ОУ „К. Охридски” с. Долна Студена и кътове в останалите ОУ и ЦЦГ;
• организиран е конкурс за рисунка на тема: „С очите си видях бедата” в ОУ
„К. Охридски” с. Долна Студена;
• създадени са площадки за управление на велосипеди, каране на ролери и
скейтбордове;

• направен е оглед на пътната маркировка, като част от превантивните мерки са
поставени пет броя гумени ограничители на скоростта, на път от РПМ, пред ОУ
„Христо Ботев” с. Ценово и два броя пред ОУ „Ал. Константинов” с. Новград;
• периодично се подновява маркировката на общинската пътна мрежа;
• проучена е възможността за монтиране на охранителни камери на входа и
изхода на населените места и ще се търсят средства за поставянето им.
ОПУ Русе е взело участие в експертна комисия за обезопасяване на
кръстовището при с.Полско Косово, Община Бяла по републикански път I-5 РусеВ.Търново. Извършен е оглед на място, анализ на съществуващата организация на
движението, интензивността на движението и транспортната аварийност в участъка.
Работата на комисията е насочена към факторите, които допринасят за увеличаване на
вероятността за настъпване на ПТП. При огледа на място е извършено наблюдение на
поведението на водачите, съществуващата вертикална сигнализация и хоризонтална
маркировка, геометричните характеристики на пътя и видимостта.
Към настоящия момент е възстановена хоризонталната маркировка в зоната на
кръстовището - „М1” /Единична непрекъсната линия/. По отношение на вертикалната
сигнализация са подменени някои съществуващи пътни знаци с нови на допълнителен
контур, поставени са нови, монтирано е сферично огледало за осигуряване на видимост
от посока В.Търново, поставени са липсващите табели за начало и край на населено
място и др.
Комисия назначена съгласно Заповед на А „ПИ” София е извършила обследване
на РП I-5 Русе-В.Търново на територията на Област Русе и Област В.Търново.
ОПУ – Русе е взело участие в комисия за обезопасяване на пешеходния трафик
на територията на Община Ценово, чрез изграждане върху платното за движение на
изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение.
Монтирани са изкуствени неравности на следните места:
Път II-54 в с.Ценово/ул.Цар Освободител/ - са монтирани 3 бр. изкуствени
неравности
Път II-54 в с.Караманово - са монтирани 1 бр. изкуствени неравности
Път III-5201 в с.Нов град - са монтирани 2 бр. изкуствени неравности
ОПУ – Русе е взело участие и в комисията по организация и безопасност на
движение към Община Ветово.
Извършват се периодични инспекции по пътна безопасност на републиканските
пътища I-ви, II-ри и III-ти класове пътища, съгласно разпоредбите на „Указания за
провеждане на инспекции по пътна безопасност и управление на участъци с
концентрация на ПТП по републиканските пътища” на АПИ и „Насоки за управление
безопасността на пътната инфраструктура”
ОПУ Русе осъществява постоянен контрол при промяна на постоянната
организация на движението след въведена временна организация на движението при
спазване на изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата и Наредба
за временна организация и безопасност на движението по пътищата.

РИО на МОН – Русе: Във връзка с началото на новата 2013/2014 учебна година
и провежданата акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на
пътя!” на всички училища от област Русе са изпратени предоставени от Областна
дирекция на МВР - Русе, сектор „Пътна полиция” практически препоръки за
предотвратяване на ПТП с деца и юноши, с които се цели намаляване на
пътнотранспортния травматизъм сред подрастващите.
По график във всички училища на територията на област Русе са проведени
родителски срещи, на конто са обсъдени въпроси, свързани с поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Във всички училища на територията на област Русе е отбелязан Световният ден
за възпоминание за жертвите на пътнотранспортни произшествия. В рамките на
седмицата в училищата са осъществени редица инициативи: беседи-разговори с
презентации, училищни конкурси за есе, рисунка и презентация и др.
В ОУ „Отец Паисий” — Русе, е проведено традиционно състезание по
Безопасност на движението по пътищата за ученици-ведосипедисти.
Ученици от училището са взели и участие в Националната ученическа
викторина по безопасност на движението „ Да залазим децата на пътя”.
На 9 май 2014 г. в училищата на територията на област Русе е отбелязан Шестия
европейски ден за пътна безопасност.
По време на организираното „Училище за родители „Децата - участници в
движението” - образоване на родителите за обучение и възпитание на децата за
„защитно поведение” за предпазване от ПТП, родителите са запознати с практически
препоръки за предотвратяване на ПТП с деца и юноши, предоставени от Областна
дирекция на МВР - Русе, сектор „Пътна полиция”. Във всички инициативи, свързани с
отбелязването на дните на пътна безопасност училищните комисии по БДП се търси
активно съдействието на родителската общност.
Относно разширяване на обхвата на проекта „Предотвратяване на
пътнотранспортния травматизъм сред първокласници” в ОУ „Иван Вазов” - Русе от
Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” , в проекта през учебната
2013/2014 година е включено и СОУЕЕ „Св. Константин- Кирил Философ” – Русе.,
като всички заинтересовани институции, занимаващи се с проблемите на безопасността
на движението са запознати с проекта, учителите, децата и техните родители. Разкрит е
кът и детска площадка по безопасност на движението в градска среда с 20 пътни знака
в двора на училището и др.
Проведен е Ден на безопасността на движението и състезание с велосипеди, по
повод Европейската седмица на мобилността, с акцент Европейския ден без
автомобили.
На проведени родителски срещи с родителите на учениците от I до VIII клас е
разяснена необходимостта от ползване на светлоотразителни знаци/жилетки от децата
при отиване и връщане от училище през есенно-зимния сезон.

