ПРОЕКТ!

ПРОГРАМА
за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение
на Община Дългопол
за периода 2018г.
Опазването на живота и здравето на децата в пътното движение е приоритет в
работата на институциите в община Дългопол.
Основната цел на Националната стратегия за опазване живота и здравето
на децата в пътното движение е да се определят 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.
Основната цел на програмата е предприемане на мерки за изпълнение на
Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение
на територията на Община Дългопол, със срок на валидност 2018г.

ДЕЦАТА - ПЕШЕХОДЦИ
І. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма
безопасност за децата-пешеходци.
1.
Провеждане на информационна кампания сред обществеността, ангажираща
вниманието на населението за промяна в начина на мислене към проблемите по
безопасността на децата под надслов: „Пази децата!”
Отг.: Служители на Общинска администрация, директорите на училища и ДГ ,
Началник на Участък на полицията гр. Дългопол.
Срок: постоянен.

ІІ. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на
водачите, за подобряване на безопасността на движението по
пътищата.
1. Строг контрол върху спазване ограниченията на скоростта в
населените места, особено в районите около училищата и детските
заведения.
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Изпълнители:
Участък на полицията гр. Дългопол
Срок: постоянен .
2. Насърчаване родителите 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.
Създаване на организация за повишаване знанията, транспортната култура и
дисциплина на децата, чрез провеждане на инициативи в училищата – беседи, анкети,
представяне на видеофилми по темата.
Изпълнители:
Участък на полицията гр. Дългопол, Директорите на училища и детски градини.
Срок: постоянен

ІІІ. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик.
1. Построяване на съоръжения за успокояване и регулиране на движението, като
поставяне на изкуствени неравности, съвременно сигнализирани, маркирани
пешеходни пътеки и монтиране на камери за видео наблюдение в районите на
училищата и детските градини. Монтиране на осветление в районите с интензивно
пешеходно и автомобилно движение, и др.
2. Опресняване и изграждане на нова пътната маркировка, светлоотразителни и др.
маркировки с цел по-добра видимост и отражателна способност, по най-натоварените
места, като: пешеходните пътеки и кръстовищата, детски и учебни заведения.
Изпълнители:
Общинска администрация, Директори на училища, Участък на полицията.
Срок: В рамките на календарната 2018 г.
ІV. Разработване и провеждане на ефективни програми за
безопасно движение на пешеходците.
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.
Изпълнители: Общинска администрация, Участък на полицията, Директори на
училищата.
Срок: текущ.
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3.Поощряване на родителите, учителите, училищната администрация и други, които
имат отношение към развитието на децата, да открият, посочат и подпомагат
решаването на местните проблеми по безопасността на движението.
Изпълнители:
Общинска администрация, Директори на училища и детски градини.
Срок: постоянен.
ДЕЦАТА ПЪТНИЦИ В АВТОМОБИЛА, НА МОТОЦИКЛЕТА,
МОТОПЕДА
І. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели за
необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата.
1.Провеждане кампания за повишаване знанията на хората за безопасен превоз на деца,
чрез запознаване на водачите със задължение за водачите на МПС за безопасен превоз
на деца чрез използване на обезопасителни седалки и довеждане до знанието на
водачите в Община Дългопол.
Изпълнители:
Участък на полицията гр. Дългопол, Общинска администрация, училища и детски
градини.
Срок: постоянен

ДЕЦАТА ВЕЛОСИПЕДИСТИ, МОТОПЕДИСТИ, СКЕЙТБОРДИСТИ,
РОЛЕРИСТИ
І. Повишаване употребата на защитни средства от страна на деца - водачи.
1.Разяснителна кампания за ползите от употребата на предпазни средства.
Повишаване използваемостта на обезопасителните каски от децата велосипедисти,
скейтбордисти, мотоциклетисти, мотопедисти и др.
Информационна кампания, насочена към родителите, с цел упражняване на постоянен
контрол върху децата-водачи.
Разяснителна кампания за ползата от носене на светлоотразителни елементи, светли
дрехи.
Изпълнители:
Директори на училища и детски градини, Участък на полицията, Общинска
администрация;
Срок: постоянен.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ВИКТОРИНИ,
КОНКУРСИ, И ДРУГИ
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1.Провеждане на общински детски и ученически викторини и състезания.
Общински състезания “Аз съм малък пешеходец” в Детските градини и начален курс.
Общински конкурс “Млад пешеходец” за познаване и прилагане
правилата за безопасно движение (за ученици от горните класове).
Общинско състезание за майсторско управление на велосипед и
теоретически изпит по безопасност на движението
Изпълнители:
Общинска администрация, Началник на полицията, Директори на училища , Директори
на детски градини;
Срок: В рамките на календарната 2018 г.
2.Провеждане на общински конкурси за детска рисунка.
Изпълнители:
Общинска администрация, Директори на училища;
Срок: В рамките на календарната 2018г.
4.Запознаване отблизо с работата на Пътна полиция (беседи и лекции с униформените
служители, демонстрация на средствата за контрол на пътното движение и др.)
Изпълнители:
Участък на полицията гр. Дългопол, директори на училища и детски градини.
Срок: постоянен ;
Програмата е с едногодишен срок на валидност – 2018 г. и ще бъде актуализирана за
следващия отчетен период.
За успешното й изпълнение ще се разчита на
ефективното взаимно сътрудничество между отделните институции, органите на
местната администрация, полиция, училища и др.
Общинската програма за опазване живота и здравето на децата в
пътното движение 2018г. е отворена за актуализиране и допълване.

