ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ
РУСЕ 2012-2020Г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2012-2013Г.
1. Разработване и изпълнение на проекти за изграждане на светофарни уредби или
алтернативни решения за осигуряване на безопасността на входно-изходните
кръстовища към Първа Регионална служба за противопожарна безопасност и
защита на населението (РСПБЗН-Русе), гр. Русе, бул. „Трети март” № 23, Втора
РСПБЗН-Русе, гр. Русе, бул. „България” № 300 и Група „Спасителна дейност”,
гр. Русе, кв. Долапите, местност „Чаталест дол” на Областно управление за
пожарна безопасност и защита на населението -Русе (ОУПБЗН-Русе).
Срок: 2013г.
Отговорник:, ОУПБЗН-Русе
Спешна и неотложна медицинска помощ,
след съгласуване с общините
2. 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
3. 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,
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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
4. Промяна на инфраструктурата, с оглед обезопасяване на пешеходния трафик.
Срок: постоянен
Отговорник: общините в Област Русе и ОПУ,
ОД на МВР чрез участие в Комисията по
организация и безопасност на движението
(КОБД)
5. Подобряване организацията на движение по обходни маршрути при временно
затваряне на международен път Русе – Бяла при извършване на спасителни
операции. Подготвяне и своевременно поставяне съгласно Наредба
№3/16.08.2010г на подвижни пътни знаци за въвеждането на временна
организация за безопасност на движението (ВОБД).
Срок: до края на 2012г.
Отговорник: ОПУ, общините в Област Русе
след съгласуване с ОДМВР
6. 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
7. Проектиране и разширяване пътното платно на път IV – 50012 Ботров – Стърмен
– Бяла в участъка между с. Стърмен от км. 12+138 до км. 15+427
Срок: 2013г.
Отговорник: кмета на Община Бяла
8. Монтиране, на метални мрежи в участъците с опасност от падащи камъни.
Срок: 2013г.
Отговорник: кмета на Община Бяла, ОПУ
9. Монтиране на автоматична следяща система /АСС/ за наблюдение състоянието
на пътя и движението на пътни превозни средства (ППС) в участъка между км.
58+900 до км. 59+500 на път I – 5 Русе – В. Търново /разклона за гр. Плевен/
Срок: 2013г.
Отговорник: ОПУ, Сектор "Пътна полиция"
(„ПП”) при ОД на МВР Русе.
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10. 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 - 31.12.2012 г., всяка година
Отговорник: общините в Област Русе
11. Организиране на обучение на децата и учениците по безопасност на
пешеходците и от гледна точка на водача, още от най-ранна възраст.
Осигуряване на публичност на резултатите от прилагането на системата за
възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП в детската градина и
училището.
Срок
за организиране - постоянен,
за отчет - 31.12.2012 г., всяка година
Отговорник: общините в Област Русе, РИО на
МОМН и ОД на МВР
12. Организиране и провеждане на общински и областни състезания, викторини,
конкурси и други изяви на знанията и уменията на децата и учениците по БДП, с
цел обществена ангажираност и съпричастност при опазване на подрастващите в
пътното движение и ще представят принципите на безопасност на движението.
Срок:
за организиране Училищни: февруари
Отговорник: училищни ръководства
Общински: февруари
Отговорник: ИПУ, училища, общини
Областни: Април
Отговорник: РИО, ИПУ, СБА, КАТ, БЧК,
общини
Национални: Май,
Отговорник: МОМН, МВР – ПП – ДНСП,
НДД, СБА, НДПК, БЧК, КАТ
за отчет – 31.12.2012 г., всяка година
13. 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
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Отговорник: общините в Област Русе, ОД на
МВР и Областна администрация – Русе
14. 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
Отговорник: общините в Област Русе, ОД на
МВР
15. 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
16. 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
17. Подобряване организацията на движението и осигуряване на безопасност по бул.
„България”, чрез възстановяване на съществуващите подлези и изграждане на
пешеходни пасарелки. Използване на записващи устройства /камери/ на места с
концентрация на движението. Почистване на храстите в разделителната ивица и
поставяне на преградни пана на нерегламентираните места където преминават
граждани, осветяване на булеварда.
Срок: края на 2013г.
Отговорник: Община Русе, ОПУ , Областна
администрация – Русе и ОД на МВР.
18. Установяване на участъците с концентрация на ПТП по първокласен път I- 5
Русе – Бяла, ІІ-21 Русе – Силистра и І-2 Русе - Разград и обезопасяването им
чрез поставяне на допълнителна сигнализация.
Срок: края на 2013г.
Отговорник: ОПУ , ОД на МВР.
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19. Поставяне на светещи знаци на пешеходните пътеки при всяко училище в
Община Русе.
Срок: до края на 2013г.
Отговорник: Община Русе.
20. 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
21. 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.
22. 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
Отговорник: Община Русе.
23. Опресняване на маркировката в участъците от РПМ включени по проект
„Транзитни пътища IV” ЛОТ №8.
Срок: края на 2012г.
Изпълнител: ОПУ
24. Организиране на планирането и възлагането на оценки на въздействието върху
пътната безопасност – Одит за пътна безопасност, съгласно изискванията на
Наредба № РД-02-20-14/29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на
въздействието върху пътната безопасност.
Срок: края на 2013 г.
Отговорник: ОПУ

25. Актуализиране на хоризонталната пътна маркировка на конфликтните участъци
и пътните знаци, които да имат допълнителен контур или да се поставят върху
правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон.
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Срок:
за изпълнение – края на 2013 г.
След извършване оценка на въздействието
върху пътната безопасност – Одит за пътна
безопасност на конфликтните участъци.
Срок за извършване на одит - края на 2013 г.

Отговорник: ОПУ Русе.
26. Поставяне на пътеуказателната сигнализация в посоките Велико Търново и
Варна.
Срок: м. юли 2012г.
Отговорник: ОПУ Русе и Община Русе.
27. Обезопасяване на кръстовища по път І-2 Русе – Разград:
- кръстовище при км. 1+730 (в близост до кръгово кръстовище „Дунав мост”).
- кръстовището при км. 9+377 (разклон за дом «Майка и дете») и
- кръстовището при км. 12+208 (разклон републикански път ІІ-23 Русе – Кубрат
и общински път за кв. Средна кула).
Срок: м. юли 2012г.
Отговорник: ОПУ Русе и Община Русе.
28. Завършване на всички пътно-строителни работи по проект „Транзитни пътища
ІV” ЛОТ № 8.
Срок: м. юли 2012г.
Отговорник: ОПУ Русе
29. 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
30. 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
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Отговорник: ОД на МВР, РЗИ - Русе.
31. 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:
за организиране - ежегодно
за отчет от ОПУ – 31.12., всяка година
Отговорник: ОПУ, ОД на МВР, РИО на
МОМН, училища, РЗИ - Русе.
32. 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 2012/2013 година
Отговорник: Община Русе, ОД на МВР, РИО
на МОМН, РЗИ – Русе.
33. 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,
- 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.
34. 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,
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- 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.
35. 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.
36. В областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт 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
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