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Определиха се най-важните направления на дейност, ангажиментите на
отделните институции, да се подобри координацията между тях и се създадат по-добри
условия за безопасно ползване на пътищата, като се намали броя на пострадалите при
пътнотранспортни произшествия деца.
І. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма
безопасност за децата-пешеходци.
Проведени са информационни кампании за повишаване разбирането относно: личното
здраве и безопасността на движението, необходимостта от сигурност на пешеходците в
пътния трафик наравно с останалите участници в движението.
Проведена обществено-информационна кампания по безопасност на движението по
пътищата .
ІІ. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на
водачите, за подобряване на безопасността на движението по
пътищата.
През 2017 г. работата по промяна на поведението беше насочена към:
Провеждане разговори с родители на деца в ДГ, относно необходимостта да обучават
децата си на правилата за безопасното им движение като пешеходци.
Служители от училищата и родителите да осигуряват безопасно преминаване на децата
от/към училище по пешеходните пътеки в най-натоварените часове. Със съдействието
на директорите на учебните заведения са осигурени придружители за пътуващите
ученици.
Създаване на организация за повишаване знанията, транспортната култура и
дисциплина на децата се осъществи чрез провеждане на беседи в часа на класа в
училищата.
ІІІ. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
1.Всяка пролет и есен се опреснява пътната маркировка в района на всички училища и
детски градини. Поставени са повдигнати пешеходни пътеки в районите около СУ „Св.
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Климент Охридски”, гр. Дългопол и ОУ „Христо Ботев”, с. Партизани, СУ „Назъм
Хикмет“ с. Медовец и ОУ „Васил Левски“ с. Поляците, както и необходимите пътни
знаци указващи изкуствените неравности по платното за движение и ограничаващи
скоростта на движение на МПС. Предстои поставянето на изкуствени неравности и
поставянето на допълнителни пътни знаци в районите на останалите училищата и ДГ,
където липсват такива.
ІV. Разработване и провеждане на ефективни програми за
безопасно движение на пешеходците.
Като част от изпълнението на програмата за 2017 г. бяха:
1.Насърчаване структурите на образованието да инициират определянето на безопасни
маршрути до училище. Идентификация на проблемите в районите на училищата.
2.Насърчаване разработването на планове за безопасност на пешеходците, които
отразяват нуждите на обществеността. Организиране и провеждане на публични
информационни и образователни кампании, и разработване на училищни програми за
безопасност на децата пешеходци от общинските училища.
ДЕЦАТА ПЪТНИЦИ В АВТОМОБИЛА, НА МОТОЦИКЛЕТА,
МОТОПЕДА
І. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели за
необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата.
Ежегодно се осъществява превантивна дейност насочена към безопасността на децата
на пътя.
Осъществяват се съвместни инициативи с участието на училища и полиция за
ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето н децата.
Организират се тематични беседи по проблемите на опазване живота и здравето на
децата на пътя.

ДЕЦАТА ВЕЛОСИПЕДИСТИ, МОТОПЕДИСТИ,
СКЕЙТБОРДИСТИ,РОЛЕРИСТИ
І. Повишаване употребата на защитни средства от страна на деца - водачи.
Повишаването ползваемостта на обезопасителните каски от децата велосипедисти,
скейтбордисти, мотоциклетисти, мотопедисти и др. се постига изключително трудно.
Оказва се, че е необходимо засилване на информационната кампания, насочена към
родителите, с цел упражняване на постоянен контрол върху децата-водачи.
Нужна е също и разяснителна кампания за ползата от носене на светлоотразителни
елементи, светли дрехи.
ІІ. Създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери
и скейтбордове.
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През 2017 г. не е извършена промяна в наличната инфраструктура свързана с
изграждане специални съоръжения.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ВИКТОРИНИ,
КОНКУРСИ, И ДРУГИ

Състезания свързани с безопасността на движение на децата на пътя са проведени в
целодневни детски градини в общината. Като част от програмата за 2017 г. е заложен
конкурс за детска рисунка. Същият е проведен през лятото на 2017 г. под надслов „Аз
пресичам безопасно“. На отличилите се деца и ученици са раздадени награди.

