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ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
ЗВЕНО ЗА "ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ"
Създадохме звено за "пътна
безопасност", което се
занимава с извършване на огледи и
анализи на местата с концентрация на
ПТП и/или такива, на които е
възникнало тежко ПТП, като се
определят причините за
настъпването на инцидента и се
предлага въвеждането на съостветни
мерки и/или промяна в организацията
на движение в района, с цел
намаляване на пътния травматизъм.
До момента през 2021г. са извършени
62 бр. огледи, предложени са 55 бр.
промени и мерки и са изготвени 32 бр.
проекта за подобряване на пътната
безопасност

СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ КЪМ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
За 2021 г. са финансирани 23 проекта
на стойност 61 600 лв., на
образователни институции, районни
администрации и НПО / 11 детски
градини, 3 училища, 4 районни
администрации, 5 НПО/ дейности
насочени към извънкласни дейности по
БДП, състезания по приложно
колоездене, училищни празници,
викторини, кампании, изграждане на
интерактивни площадки по БДП в
образователните институции и такива със
свободен достъп, дискусионни форуми и
др.
За 2020г. са финансирани 31 проекта на
стойност 66 865 лв.
Обхват на целевата група – 14 941
участници
11 проекта на детски градини,
7 проекта на училища,
4 проекта на районни администрации,
9 проекта на неправителствени
организации;

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Поставихте предпазна
мрежа в
разделителната ивица
на бул.“Цариградско
шосе“ в района на
всички спирки на
градски транспорт и
места, където е
констатирано
нерегламентирано
преминаване през
булеварда на
пешеходци, тъй като
статистиката показва,
че на годишна база се
наблюдават по няколко
тежки пътни инцидента
в следствие на
пешеходци пресичащи
на ниво през пътното
платно.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Изградихме система за допълнителна светлинна сигнализация на конфликтната точка
на пресичане на траекторията на движение на трамвайните мотриси и транспортните
потоци на пл. “Руски паметник“ – светлинния сигнал се подава само при
приближаване на трамвайна мотриса към конфликтните точки на кръстовището.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Във връзка с епидемиологичната обстановка и влиянието на мерките върху
транспорта и цялата транспортна инфраструктура, разработихме и внедрихме
нов тип сензорни „бутони за заявка“ за пешеходните пресичания на
светофарните уредби в София, които не изискват физически контакт с корпуса
или други повърхности. По този начин елиминираме риска от „замърсяване“ на
ръката на гражданите и евентуално разпространение на вируси и болести.
(Разработката е изцяло българска)

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Обезопасихме над 100 пешеходни пътеки и
кръстовища, чрез монтажа на физически
ограничители,
които
не
позволяват
спирането и паркирането в зоните на
кръстовищата и пътеките, така че да се
гарантира добрата видимост към тях.
Физическите ограничители са подбрани,
така че при ПТП да не променят
траекторията на движение на ППС-тата.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Променяме „стила“ на проектиране на пешеходните пътеки и преходи, като се
изграждат/обособяват „защитни“ острови в средата на пътното платно, при широки
улици и булеварди с двупосочно движение, така че да се осигури „сигурно“
пространство за пресичащите пешеходци, в рамките на което могат да се огледат за
идващи превозни средства и в двете направления на движение.

Реализиран проект на бул.“Симеоновско шосе“

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
➢ От началото на годината, монтирахме допълнително специализирано
осветление на над 300 пешеходни пътеки, като в момента всички
пешеходни пътеки в „центъра“ на града са допълнително осветени.
➢ Внедрихме „нови“ за България технологии за полагане на пътна маркировка
на паважна настилка, и в рамките на „напречната пътна маркировка“, която
значително повишава експлоатационните характеристики и период на
хоризонталната сигнализация. По този начин се подобрява значително
видимостта и регулацията на движението.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Продължаваме с развитието на велосипедната мрежа и да насърчаваме
придвижването в града, чрез алтернативни методи.
Изградихме важни
велосипедни връзки, които
дават по-добра свързаност, като
същевременно продължаваме
развитието на велосипедната
мрежа от и до външните
квартали на града – ж.к.
„Люлин“, ж.к.“Дружба“,
ж.к.“Левски“, ж.к.“Хаджи
Димитър“, връзките с планина
„Витоша“ и т.н. Чрез
изграждането на по-добра и
безопасно инфраструктура за
алтернативни методи за
придвижване, се премахва
конфликта и опасността от
настъпване на ПТП между
автомобилните потоци и
велосипедистите и/или
движещите се с тротинетка и
други превозни средства.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Разработваме проекти за
обособяване на успокоени
зони в рамките на
второстепенната улична мрежа
и жилищните квартали, като в
момента се работи по
изготвяне и одобрение на
Задължителни минимални
елементи и характеристики,
които всеки проект за
успокоена зона на територията
на Столична Община, трябва
да съдържа и спазва.
Изработката на такова
„ръководство“, ще даде
възможност за бързото и найважното - ефективно и
правилно въвеждане на този
тип зони и мерки за
подобряване на пътната
безопасност.

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Продължаваме с изграждането на СУ
на конфликтните точки в града, като
разширяваме
и
обхвата
на
координационните планове. За първи
път в България, обособихме напълно
автоматизирано „Приоритетно трасе“
за движение на превозните средства на
обществения
транспорт
по
бул.“Искърско шосе“.
Частично е реализирано приоритетно
трасе и по линията на ТМ8 в
ж.к.“Люлин“, като и на двете трасета
се наблюдава и анализира постоянно
транспортната обстановка, така че да
се
постигне
гарантирано
бързо
движение на превозните средства на
обществения превоз, но същевременно
това да не води до образуването на
големи задръствания и опашки от
чакащи автомобили.

ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ 2021
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

До средата на годината по проекта ще бъдат
изпълнени следните дейности:
1. Ниско емисионни зони - методология за
ограничен достъп на автомобили, правни
аспекти, зониране, моделиране и данни, Бяла
книга с резултатите.
Стойност: 45 000 евро
2. Подобряване на схемата на обществен Анализ на схемите на обществения транспорт
по квартали с фокус върху Манастирски
ливади; оптимизация на схемите и подготовка
за разширяване на услугата „он диманд“.
Стойност: 61 154 евро
3. Такса задръстване (congestion charge)
-анализ и пътна карта за въвеждане на такса
задръстване, включително предложения за
промяна в нормативната уредба.
Стойност: 33 720 евро
-Доставка на 4 газ анализатора и 4 CCTV
камери за целите на пътна карта за въвеждане
на такса задръстване
Стойност: 50 720 евро

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!

Д-р Кристиан Кръстев

