РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 542
от 7 юни 2005 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА
КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2004 Г. И
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Приема доклада на Държавно-обществената консултативна комисия по

проблемите на безопасността на движението по пътищата за
състоянието на безопасността на движението по пътищата на Република
България през 2004 г. Дава положителна оценка на усилията на
отделните институции и неправителствени организации за ограничаване
броя на жертвите от пътнотранспортните произшествия.
2. Обявява 2005 за година на активна работа за опазване живота и здравето
на децата в движението по пътищата под девиза “Да обучим и опазим
децата в пътното движение”.
3. Одобрява мерки за подобряване безопасността на движението по
пътищата:
3.1. По опазване на живота и здравето на децата в пътното движение:
1) Министърът на образованието и науката, Министърът на
вътрешните работи, Министърът на транспорта и

2)

3)

4)

5)

съобщенията и Министърът на младежта и спорта да
създадат условия за повишаване знанията на родителите и
учителите за обучение на децата за безопасно движение; да се
организират и проведат национални конкурси, семинари и
състезания за обучение и проверка знанията на децата за
безопасно движение по пътищата; да се извърши преглед и да
се предприемат действия за обезопасяване на зоните около
училищата; препоръчва на Националното сдружение на
общините в Република България и на кметовете на общините
да окажат съдействие за решаването на проблемите съобразно
техните компетенции;
Министърът на образованието и науката да предприеме
действия за обособяване на самостоятелен учебен предмет по
безопасност на движението за учениците от І до VІІІ клас;
Министърът на образованието и науката и Министърът на
труда и социалната политика да създадат организация за
регулиране на пътното движение в зоните около училищата
чрез използване на обучени регулировчици;
Министърът на образованието и науката да предприеме
действия за създаване на училищни комисии по безопасност
на движението;
Председателят на Държавно-обществената консултативна
комисия по проблемите на безопасността на движението по
пътищата до 30 октомври 2005 г. да внесе в Министерския
съвет проект на национална стратегия за опазване на живота
и здравето на децата.

3.2. Министърът на вътрешните работи, Министърът на транспорта и

съобщенията и Министърът на отбраната да предприемат
конкретни мерки за намаляване нарушенията на скоростните
режими, управлението на моторни превозни средства от водачи
след употреба на алкохол и от неправоспособни водачи и за
повишаване ползваемостта на обезопасителните колани и каски.
3.3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и
Министърът на вътрешните работи да разработят конкретна
програма за обезопасяване на опасните участъци по
републиканската пътна мрежа през 2005 г.
3.4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството,
Министърът на околната среда и водите и Министърът на
вътрешните работи да предприемат действия за подобряване на
условията за безопасно движение на велосипедистите и
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пешеходците. Препоръчва мерки в тази насока да предприемат и
общините.
3.5. Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника
към Министерството на земеделието и горите и съответните
контролни органи на Министерството на вътрешните работи да
предприемат
съвместни
мерки
за
ограничаване
на
произшествията и осигуряване безопасното движение на
селскостопанска техника по републиканската пътна мрежа;
4. Разходите по точка 3.1, буква “а”, за провеждането на Националната
кампания за безопасност на децата в пътното движение в размер на
36 000 лв. се осигуряват в рамките на одобрените средства по
бюджетите за 2005 г. на Министерството на образованието и науката 6 000 лв., Министерството на транспорта и съобщенията - 6 000 лв.,
Министерството на вътрешните работи - 6 000 лв., Министерството на
младежта и спорта - 6 000 лв., Министерството на здравеопазването 6 000 лв. и Министерството на труда и социалната политика - 6 000 лв.
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