РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата"
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до
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА
КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Започваме изключително тежко настоящия летен сезон. През последните 4
дни (периода 14 - 17 юни) са загинали 16 души. От тих 9-ма водачи, 3-ма пътници,
2-ма пешеходци, 1 велосипедист и 1 моторист, Въпреки че на този етап разполагаме
само с

предварителна

информация за причините за тези

пътно-транспортни

произшествия може да се посочи, че е трудно да се намери обща зависимост между
тях - станали са на различни пътища в цялата страна, има както такива в градовете,
така и извън тях. Според информацията на МВР от първоначалните огледи
предпоставките са били несъобразена скорост, загуба на контрол, навлизане в
насрещното платно, напускане на пътя и самокатострофиране.
Колеги, неколкократно сме акцентирали, че темата за пътната безопасност е
обща отговорност на всички. Затова апелирам към Вас, нека заедно, своеобразно
възможностите и спецификата на дейността Ви, да комуникираме активно към
обществото нуждата от ловене толерантност и рааум

на

пътя.

Нека

институциите, медиите и неправителствения сектор обединим усилия и да
засилим

вниманието

на

водачите

и

обществото

в

няколко

ключови

послания:
-

Да напалят скоростта;

-

Да не предприемат рискови изпреварвания;

-

Да тръгват на път отпочинали, а когато почувстват умора да спрат докатр
не се почувстват по-добре;

-

Да обърнем специално внимание и на мотоциклетистите - да спазват
правилата за движение;

-

Пешеходците да пресичат на обозначените места и винаги да се уверят, че
превозното средство има достатъчно време да спре.
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-

Да не дават управлението на превозните средства (в това число на
мотопеди и мотоциклети) на неправоспособни лица.

-

Родителите не само да обезопасят своите деца в колата, но и да дават
пример с поведението си.

Зная, че всички тези теми са били повдигани стотици и дори хиляди пъти в
публичното пространство от Вас. Но е нужно да бъдем активни, особено в тези дни.
Трябва да стигнем до съзнанието на хората и да ги накараме да се замислят и да
осъзнаят рисковете, които допускат когато са на пътя и до какво могат да доведат
те.
Допускам, че ие всеки от Вас ще бъде съгласен дали това са основните
предпоставки и дали точно на тях трябва да акцентираме. Свидетели сме на
многообразието от мнения, което имаме в Комисията и вярвам, че то помага за локонструктивната ни съвместна работа и за възможността да виждаме всеки проблем
от много гледни точки. Но апелирам да бъдем единни а този момент, защото от
реакцията ни днес можа да зависи човешки живот на някой, който в
момента планира утрешното си пътуване.
Обръщам се и към всички институции - преди седмица направихме преглед на
мерките, които планираме за летния сезон. Предвйд тези толкова много жертви и
инциденти, нека всяка структура направи преглед - прилагат ли се вече всички
декларирани мерки и какви резултати се отчитат. Обръщам се към Вас с молба да
направите пълен преглед и де инициирате допълнителни мерки, които да
повишат безопасността, своеобразно Вашите компетенции.
Държавна агенция „Безопасност на движението" ще отправи апел и към
представителите на всички медии активно да комуникират темата и заедно да
засилим вниманието на хората към нуждата да бъден толерантни, разумни и
отговорни на пътя.
Разчитам на Вашата бърза и категорична реакция по темата, така както сте го
правили винаги до сега.

