ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 641
по протокол № 28 от 25.01.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в
тъмната част на денонощието
/с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
I. С цел повишаване на безопасността на движението по пътищата и улиците,
намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия и
намаляване на потенциалните конфликти между участниците в движението, през
2018 г. Община Шумен да изпълни следните мероприятия:
1. Подновяване на хоризонталната маркировка, включително пешеходните пътеки,
в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация
на пътищата с пътна маркировка – постоянната пътна маркировка на
пешеходните пътеки да се изпълнява само с бял цвят, с бои от БДС EN 1463
„Материали за пътна маркировка“, при определената минимална дебелина на
мокрия слой, дневна и нощна видимост, коефициент за яркост и съпротивление
на хлъзгане. Прогнозна стойност - 150 000 лв.;
2. Разполагане на елементи от пътната инфраструктура, осигуряващи
безопасността на движението /парапети, мантинели, ограничителни колчета/
Прогнозна стойност - 15 000 лв.;
3. Поставяне на изкуствени ограничители на скоростта в районите на училищата и
детските заведения – 20 000 лв.;
4. Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки покрай входове на училища,
детски ясли и градини – 30 000 лв.;
5. Осветяване на част от пешеходните пътеки, предимно пред училища и детски
заведения. Прогнозна стойност – 30 000 лв.;
6. Подддържане на пътните знаци, включително Пътен знак Д17 „Пешеходна
пътека“. Прогнозна стойност – 80 000 лв.;
II. Средствата за реализиране на мерките по т. I. да се предвидят в бюджета на
Община Шумен за 2018 г. До края на месец март кметът да внесе информация за
планираните и изпълнените мерки.
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