1.Цели на Програмата:
Целта на Програмата е да се планират, организират и изпълнят мерки за подобряване
състоянието на безопасността на движението и опазят живота и здравето на участниците в
движението по пътищата на общината за постоянно ограничаване на пътнотранспортните
произшествия и броя на загиналите и ранените граждани, във връзка с постигане на основната
цел на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата на Република България за периода 2007 – 2010 г.

2. Обща характеристика:
2.1. Териториално устройство.
Община Вълчедръм, област Монтана в този си вид е създадена с Указ № 3005 на ДС на
НРБ (обн.Д.В. бр.78/м.10.1987г.). В състава на общината са включени гр.Вълчедръм и
прилежащите 10 населените места - с.Черни връх, с.Септемврийци, с.Мокреш, с.Ботево,
с.Разград, с.3латия, с.Игнатово, Долни Цибър и с.Горни Цибър.
Общината граничи: на Север - р.Дунав, на изток Община Козлодуй и Община
Хайредин, област Враца, на юг и югозапад Община Бойциновци и Община Якимово, на запад и
северозапад - Община Лом, област Монтана. Разстоянието от ценrьра на общината гр.Вълчедръм до областния град Монтана е 50 км., а до гр.Лом - 25 км. Територията на
Общината е общо 425 982 дка.
2.2. Налични пътни мрежи:
2.2.1. Пътища II-pи клас. През територията на общината премината републикански път
II-11 - Видин - Лом- Козлодуй - Никопол. От км.63+000 до км.79+000 - общо 16 км., от
яз.Липница до границата с Община Козлодуй. Пътят се стопанисва и поддържа от ОПУ Монтана - РПС - Лом.
Особености:
- опасно кръстовище при път II-11 с път III-818. Сигнализирано и с вертикална пътна
сигнали-зация непосредствено след кръстовището стеснен участък от пътя посока изток - мост
над р.Цибрица. В крайпътната ивица буйна растителност силно ограничаваща видимостта;
- опасен участък - свлачище в района на с.горни Цибър от км.69+800 до км.71+900. всеки
момент може да поднесе изненади и пътя да бъде прекъснат. На място е проведена среща с
представители на ОПУ - Монтана, РПС - Лом, КАТ - ПП - Лом, Изпълнителна агенция
"Пътища" - София и Института по геология - София за разработване на възстановителни и
укрепителни СМР. До момента в общината няма информация по въпроса. Свлачището е
сигнализирано с вертикална сигнализация.
2.2.2. Пътища III-ти клас: Републикански път III-133 гр.Бяла Слатина - Вълчедръм Лом от км. 35+000 до км.65+000 общо 30 км. Респективно от границата с Община Хайредин
до границата с Община -Лом. Пътят се стопанисва и поддържа от ОПУ - Монтана и РПС Лом.

Особености:
опасно
кръстовище
на
път
III-133
и
III-1011
в
центъра
на
с.Септемврийци.Кръстовището е сигнализирано с вертикална сигнализация, интензивен поток
на МПС, пешеходци и ученици. Непосредствено до кръстовището е ОУ "Д-р Петър Берон".
Пътната настилка е силно ерозирала.
- при км.41+190; 41+318; 43+632; 47+503; 48+786 (моста на бившата вада); 54+909;
водостокът при "Стубленски мост" не са обезопасени водостоците с ПСО. Необходимост от
поставяне на предпазна стоманена ограда. Необходимост от изкърпване и освежаване или
полагане цялостна нова настилка от км.36+520 до км.52+000;
- Вълчедръм - кръстовище на път III-133 с III-818 - сигнализирано с вертикална
сигнализация. Необходимост от хоризонтална маркировка на пешеходни пътеки, указателни
табели за Бяла Слатина, Плевен, Монтана, София, Козлодуй;
- Вълчедръм - центъра при Гимназията от км.51+800 до км.52+200. участък и интензивно
движение на МПС, пешеходци и деца в района на участъка Гимназия "Димитър Маринов".
Участъкът е сигнализиран с вертикална сигнализация. Необходимост от ограничаване на
скоростта, хоризонтална маркировка, освежаване на пешеходни пътеки, изграждане на
изкуствени неравности по пътя "лежащи полицаи" и съответна сигнализация;
- Вълчедръм - кръстовището на път III-133 и III-818 сигнализирано с вертикална
сигнализация. Необходимост от хоризонтална маркировка на пешеходни пътеки, указателни
табели за посоката на съответните населени места.
- с.Мокреш от км.58+000 до 61+000 се намира ОУ "Св.св.Кирил и Методий" и опасно
кръстовище с ограничена видимост от буйна растителност. Необходимост от хоризонтална и
вертикална сигнализация. Поставяне на изкуствени неравности по пътя и цялостно асфалтиране
на силно ерозиралата настилка.
- Републикански път 111-818 Д.Церовене - Вълчедръм - Д.Цибър от км.15+000 до
38+000.
- Необходимост от ПСО на водостока при км.18+950 при Бензиностанцията;
- кръстовището на път III-818 с ул."От.Паисий" - регулиране с пътни знаци за
предимство;
- при км. 21+000 до км.22+460 участък с интензивно движение на МПС, пешеходци и
ученици от II-po ОУ "Ив.Вазов" - Вълчедръм. Пътната настилка е паважна със силно изразени
свлачища и неравности. Необходимост от хоризонтална и вертикална сигнализация и цялостна
подмяна на паважната настилка с асфалтова;
- от км. 17+000 до 18+200 паважна настилка със силно изразени свлачища и неравности.
Необходимост от хоризонтална и вертикална сигнализация и цялостна подмяна на паважната
настилка с асфалтова;
2.2.3. Пътища IV-ти клас: Стопанисват се и поддържат от Общината.
Особености:
- по път IV-818-18 Разград - Златия - моста над р.Цибрица опасен за MПC и пешеходци
необходимост от обезопасяване и сигнализиране;
- по път III-818 -18 необходимо е поставяне на вертикална сигнализация изкърпване и
освежаване на пътната настилка, поставяне на изкуствени неравности в района на училищата
с.Разград и с.3латия със съответна сигнализация и осветяване на възлови кръстовища.

3. Дисциплина на участниците в движението:
Характерното е, че ПТП са станали на територията на Общината на уязвимите места
посочени т.2 на програмата. Констатациите на контролните органи по отношение на
дисциплината на участниците в движението са, че най-често извършваните нарушения са:
превишена скорост; употребата на алкохол; управлението на технически неизправни MПC,
управлението на МПС от неправоспособни водачи, голяма част от тях непълнолетни,
нарушаване правилата за движение от страна на велосипедисти, пешеходци и водачи на ППС с
животинска тяга.
3.1. ДЕЦАТА ПЕШЕХОДЦИ:
Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма
безопасност на децата - пешеходци.
1.Да се провежда ежегодно местна информационна кампания за:
• Взаимната връзка между личното здраве и безопасността на движението;
• Начина и степента, до което инженерните решения могат да повишат сигурността на
пешеходците, например контрол на нарушенията на правилата за движение,отделяне на
пешеходците от трафика на пътното движение;
 Всеобхватен и редовен контрол на нарушенията на правилата на движение .
Промяна на поведението на пешеходци и водачи МПС за подобряване на
безопасността на движението при съвместното ползване на пътищата.
1.Провеждане на обучение на пешеходци деца и водачи на МПС към взаимно уважение
при съвместното ползване на пътищата и улиците.
2.Провеждане на обществени и разяснителни кампании за взаимовръзката между
скоростта на движение, спирачния път на превозното средство, силата на удара и риска от
причиняване на смъртта на пешеходци.
3.Насърчаване на обществеността да подкрепя по-строгия контрол върху спазване
ограниченията на скоростта в населените места, особено в районите около училищата и
детските заведения.
4. Насърчаване на родителите, в съответствие с възрастта да обучават децата си, на
правилата за безопасно придвижване като пешеходци.
5. Маркиране и обозначаване на пешеходни пътеки тип “Зебра” на кръстовищата, в
района на училищата и детските градини.
Срок: 2007г.
Отг:Предс.на ОбКБД
6. Определяне на най-кратък и безопасен маршрут до училището.
Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители
7. Да се провеждат ежегодно общински викторини и състезания по безопасност на
движението.
Срок: ежегодно до 30 април
Отг: Експерта по образованието при ОбА, директори
на училища, Полицейски участък;

8. Осъществяване системен контрол по училища за изпълнение на указанията на МОН по
обучението на учениците по безопасност на движението .
Срок: Постоянен
Отг.: Експерта по образованието при ОбА, директори
на училища
Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик:
1.Поощряване на местните власти, фирми и граждани за построяване на тротоари, детски
площадки, паркинги и други съоръжения за успокояване и регулиране на движението.
2. Ограничаване безразборното паркиране, чрез определяне местата за паркиране.
3.Да се поощряват строителните предприемачи, инженери, архитекти винаги да имат
предвид безопасността на пешеходците, особено на децата и хората с увреждания, когато се
планират, проектират и изпълняват нови проекти за застрояване или изменят съществуващите.
4. Поощряване на родителите, учителите, педиатри работещи в детските заведения и
други, които имат отношение към развитието на децата да откриват, посочват и подпомагат
решаването на местните проблеми на безопасността на движението.
5. Проучване на “добри практики”, които подобряват безопасността на пешеходците.
Извършване на изследване с цел измерване на нивото на детския пешеходен
травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху
него.
1.Разработване по училища на програми при което се използват юноши напътстващи
децата по отношение на безопасността на пешеходците на принципа “големите учат малките”.
Срок: месец ІХ.2007г.
Отг: Директори училища
2.Създаване на организация за периодично информиране на обществеността за
причините и условията за настъпване на всяко пътно транспортно произшествие със загинало
дете.
Срок: постоянен
Отг: Председател на ОбКБД и директори на училища
3.2. ДЕЦАТА – ПЪТНИЦИ В АВТОМОБИЛА, НА МОТОЦИКЛЕТА, МОТОПЕДА
Провеждане на общинска кампания за повишаване знанията на хората за:
1.Безопасни начини за превоз на деца.
2.Възможни рискове, на които са подложени децата по време неправилен превоз, при
слизане и качване на автомобила, престой в автомобила и др. Подходящи начини за
елиминиране на тези рискове за защита на детето – пътник в превозното средство: детски
седалки, предпазни колани, защитни каски и пр.
3.Широко разгласяване на законодателните промени сред обществеността.
3.3. ДЕЦАТА ВЕЛОСИПЕДИСТИ, СКЕЙБОРДИСТИ, РОЛЕРИСТИ
Повишаване информираността на обществото за опасностите, които крие
автомобилното движение за детето водач:
1.Организиране на обучение на децата в принципите на безопасността на движението от
гледна точка на водача още от най-ранна възраст.
2.Организиране на открити моменти в детските градини по безопасност на движението.
Срок: 2007г.
Отг: директори на детски градини

3.Организиране на състезания по приложно колоездене във всички негови направления,
майсторско управление, познания по правилата на движение, технически познания и познания
по оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия.
4.Участие на децата в ученически патрули съвместно с контролните органи от
полицията.
Създаване на условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейбордове.
1.Обезопасяване на районите около училищата чрез успокояване, организация и
регулиране движението.
2.Осигуряване терен и изграждане площадка по безопасност на движението, като
предпоставка за развитието на приложното колоездене сред децата, като форма за повишаване
навиците, уменията и знанията по безопасността и културата на движение.
Срок: 2008г.
Отг: Председател на ОбКБД
3.Определяне на помещение за кабинет по безопасност на движението и оборудването
му.
Срок: 2009г.
Отг: Председател на ОбКБД и фирми, осъществяващи
обучение на водачи на МПС
Обучение и възпитание на децата и учениците по безопасност на движението.
Обучението и възпитанието на децата и учениците по безопасност на движението,
включително и за оказване на първа мед.помощ при ПТП на територията на общината се
осъществява съгласно Заповед № PД 09-773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и
науката от преподаватели към съответните учебни заведения и медицинския персонал към
училищно здравеопазване.

4. На територията на Общината няма изградени пунктове за
технически прегледи на автомобилите.
5. Автогари, автоспирки, стоянки за таксиметрови автомобили и
паркинги:
На територията на общината има изградена една Автогара собственост на
"Ломавтотранспост" - Лом . В гр.Вълчедръм е необходимо да бъдат съгласувани и обозначени
две автоспирки. По две автоспирки има в с.Мокреш, с. Златия и с.Разград в останалите
населени места има по една автоспирка. Необходимо е в районите на автоспирките да бъде
извършено ново обследване и планиране на изграждането на отбивка и поставяне на
съответната сигнализация, както осветяване около същите.

МЕРКИ:
1. Да бъде създадена работна група от специалисти по съответните направления, която съвместно
с Общинската комисия за обществен ред и сигурност да разработи Програма за безопасност за
движението на територията на Община - Вълчедръм за периода: 2007 – 2010 година.
Срок: 15.06.2007г.
Отг.: зам. Кмет – Д. Русинов
2. Разработената програма да бъде внесена за приемане от Общински съвет - Вълчедръм и бъде
изпратена на Областен управител - област Монтана, съгласно писмо № И-24/23,05.2007г.
Срок: 22 .06.2007г.
Отг.: зам. Кмет – Д. Русинов
3. За изпълнение на мероприятията по т. 2.2.1 и 2.2.2. да бъде изпратено копие от програмата на
от ОПУ Монтана за планиране и изпълнение.
Срок: 01 .07.2007г.
Отг.: зам. Кмет – Д. Русинов
4. Мероприятията по т.2.2.3 да бъдат изпълнение от Дирекция "ТРУ" към Общинската
администрация.
Срок: 01 .09.2007г.
Отг.: зам. Кмет – Д. Русинов
5. Началника на ПУ, съвместно с КАТ-ПП при РПУ - Лом да разработи графици за усилено
полицейско присъствие в участъците с концентрация на ПТП, в районите на училищата, по време на
провеждане на масови мероприятия с цел предотвратяване и недопускане на ПТП.
Срок: Ежемесечно
Отг.: Началник на ПУ
6. Гл.експерт "Образование" да осъществява системен контрол по училища за изпълнение на
указанията на МОН по обучението на учениците по безопасност на движението
Срок: Постоянен
Отг.: В.Андренска
7. Гл.експерт "Образование" да съгласува с фирми осъществяващи обучение на водачи на МПС
за оборудване на кабинет по безопасност на движението и внесе предложение в ОбС за предоставяне на
подходящо помещение за това.
Срок: 15.09.2007г.
Отг.: В. Андренска
8. Зам.кмета да съгласува с РПС - Лом и КАТ - ПП за определяне на места за монтиране и
сигнализиране на автоспирките.
Срок: 01 .О7.2007г.
Отг.: зам. Кмет – Д. Русинов
9. Финансирането на мероприятията, залегнали в програмата за изпълнение от страна на
общината да се осъществи, съгласно предвидени в бюджета средства.
Срок: ежегодно за периода: 2007 - 2010г.
Отг.: Директор дирекция "Финанси"
10. Контрол на извършваните изкопни работи по уличната мрежа на територията на общината.
Срок: Постоянен
Отг.: Общинска техническа служба и "В и К"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА на Община ВЪЛЧЕДЪМ, ОБЛАСТ – МОНТАНА
/за периода 2007-2010 г../

Програмата е приета с Решение № 297, протокол № 41 от 22 юни 2007година на
Общински съвет - Вълчедръм.

Юни - 2007г.

