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имаме няколко „отсечки на смъртта“ 
около Бургас. Една от тях е на стария път 
между Бургас - Айтос - Карнобат, друга 
подобна е посока КК Слънчев бряг, през 
Поморие. Въпреки че имаме изграде-
на мантинела между двете плътна за 
движение по отсечката Бургас-Созопол-
Приморско, там също често се случват 
ПТП с фатален край. По-лошото е, че и 
в самия град Бургас имаме участъци, 
на които поради несъобразена скорост 
често се получават тежки катастрофи. 
Една от най-рисковите е бул. „Тодор 
Александров“ в посока жк. „Меден Руд-
ник“ и обратно, това е може би един-
ствената пътна отсечка в града, където 
може да се развие висока скорост и да 
се случи фатален инцидент.

Как може да се превъзпита 
българският шофьор. Сериозни-
те финансови санкции решение 
ли са, както беше преди време с 
предпазните колани?
Подкрепям идеята, че може би само 
и единствено сериозните финансови 
санкции ще превъзпитат хората, защото 

Къде се намира гр. Бургас, в 
черната статистика, на загина-
лите по пътищата на България за 
изминалата 2014 г?
На територията на Бургаска област се 
намират едни от най-рисковите пътни 
участъци, особено когато влезем в лет-
ния сезон, нещо което е логично, имай-
ки предвид, че огромна част от цялата 
страна избира за своята лятна почивка 
южното ни черноморие. За жалост 

Адвокат Цветомила Вукова е за-
вършила Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, специал-
ност Право, където се дипломира 
през 2006г. От 2007 г. до 2013 г. тя 
изгражда кариерата си като част 
от екипите на правните дирекции 
на водещи застрахователни ком-
пании у нас, където специализира 
Застрахователно право и извърш-
ва консултации по разнообразни 
казуси в областта на Гражданско-
правните науки. През 2013 г. адв. 
Вукова започва самостоятелна 
практика и учредява адвокатска 
кантора като започва тясно да 
си сътрудничи със сдружение за 
защита на пострадали при ПТП 
„SOS ПТП” и други неправителстве-
ни организации и да оказва правна 
помощ на лица, пострадали при 
катастрофи с цел осигуряване на 
максималната им защита и полу-
чаване на справедливи обезщете-
ния за нанесените им неимущест-
вени и имуществени вреди. Чл. 268. 

www.sos-ptp.com

Цветелина Рандева работи по-
вече от 15 години като говори-
тел на ОД на МВР в гр. Бургас. За 
този период е добила необхо-
димия опит и познания по една 
от най-наболелите теми в на-
шето общество, а именно ПТП 
в България. Именно затова ние 
от Сдружение SOS-ПТП разгова-
ряхме с нея, в търсене на отго-
вор на най-сериозните въпроси, 
които касаят сигурността на 
всеки един от нас. 

И Н Т Е Р В Ю С ЪВЕТИТЕ НА
А ДВ.  ВУКОВА

продължава на 3 стр.
продължава на 2 стр.

Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР  гр. Бургас:

Само сериозните финансови 
санкции могат да превъзпитат 
българския шофьор
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Освен тези презентации, Сдруже-
ние SOS-ПТП беше единствената 
неправителствена организация, 
която беше поканена на събра-
нието на директорите на всички 
училища, които влизат в терито-
рията на Община Бургас. На тази 
среща беше представен новия 
интернет портал на РИО – Бургас. 
Освен това на представителя на 
SOS-ПТП, беше дадена възмож-
ност да запознае директорите с 
презентацията, която организа-
цията направи миналата година 
в повечето училища в гр. Бургас, 
които изпращаха абитуриенти. 
Ръководителите останаха мно-
го доволни и са категорични, че 
през следващите седмици ще 
поканят сдружението да проведе 
подобни лекции и с тазгодишни-
те абитуриенти.

Натоварената социална програ-
ма на Сдружение SOS-ПТП про-
дължи и през този месец. Пред-
ставители на организацията се 
срещнаха с 8-те випуска от 5-ти 
клас на ОУ „Братя Миладинови“ 
в гр. Бургас. Целта на срещата 
бе презентация, която целеше 
да научи децата, как да се пред-
пазят от неприятни инциденти и 
ситуации на пътя.
В началото на лекцията на уче-
ниците беше прожектирано ви-
део, което показва най-честите 
причини за ПТП, а след това се 
проведе отворена дискусия за 
това, „какви са нашите задъл-
жения“, „когато пресичаме ули-
ците“ и „как най-безопасно да се 
движим с нашите велосипеди“. В 
края на срещата се проведоха и 
няколко практически занимания.

С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

А К А Д Е М И Я ТА  Н А  И Н С П Е К Т О Р
 Х И ТА М И

Сдружение SOS-ПТП
присъства на събранието 
на директорите на 
училищата в Община Бургас

продължава от 1 стр.

След като в брой 1 ви казахме – „Как-
во покрива застраховка Гражданска 
отговорност (ГО)“, сега ще разберете и 
при какви условия застрахователят НЕ 
заплаща обезщетение.

С ЪВЕТИТЕ НА А ДВ.  ВУКОВА

Чл. 268. Застрахователят не заплаща обез-
щетение за:
Вредите, претърпени от виновния водач 
на моторното превозно средство, т.е. ако 
вие управлявате автомобил и сте виновен 
за настъпването на ПТП, то тогава на вас, 

като виновен водач не ви се дължи обезщетение по застраховка ГО. Също 
така ако сте виновен за дадено ПТП, щетите на имуществото (автомо-
бил, мотор и т.н.) не се покриват от застраховка ГО. Има и няколко инте-
ресни и малко случващи се инциденти, които също не се покриват/изпла-
щат от застраховка ГО., например:

- вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано 
от застрахования, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано 
с това моторно превозно средство;

 - вредите, причинени при използването на моторно превозно средство 
за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за дви-
жение по пътищата не е било задължително за участниците в състезани-
ето и ако не е било уговорено друго;

- вредите, причинени при използване на моторното превозно средство 
по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на 
третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;

- вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или 
други материали, представляващи повишена опасност;

- вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
- вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, 

ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни 
колекции;

Знаете ли,
 че ...

Превозването на 
деца до 12-годишна 

възраст е забра-
нено на задната 

седалка на мото-
циклет или мото-
пед и на предната 

седалка на лек 
автомобил, ОСВЕН 

ако за детето е 
поставена допъл-

нителна специална 
седалка.
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в гр. Бургас, бяха спрени от патрул 
на Обществен ред и им се съставяха 
актове, а пенсионерите отказваха 
категорично да си ги платят, оправда-
вайки се с ниските пенсии и липсата 
на финанси. На въпроса обаче, защо 
не са пресекли на 20 метра по-надо-
лу, естествено последва извинението, 
че са много болни и краката ги болят. 
Трагичното е, че единият от тях бе 
заснет как тича напред-назад между 
автомобилите и извинението с лошо-
то здравословно състояние няма как 
да бъде адекватно оправдание. 
Пак повтарям, че всичко започва от 
най-ранна детска възраст и възпита-
нието в семейството, за това е важно 
да спрем да търсим вината винаги в 
някой друг, а по-скоро в нас самите 
като родители, защото ние сме тези, 
които показваме на собствените си 
деца, че можем да пресичаме където 
си искаме, без да се замислим, че в 
детската градина или в училище, съ-
щото това дете е обучавано да спаз-
ва всички правила за движение по 
пътищата. И когато това дете види 
модела на своя родител, че може да 
не спазваме правилата и да ги нару-
шава безнаказано, всъщност ние се 
превръщаме в грешния пример за 
собствените си деца. 

Автор: Манол Тодоров

са поставени в памет на загиналите, 
трябва да бъдат нещото, което да ни 
стимулира към спазването на път-
ната маркировка, към спазването на 
закона за движение по пътищата. Ако 
не го правим в един момент може 
да се окаже, че и нашият паметник 
може да бъде някъде там около бан-
кета и за някой той ще бъде просто 
един крайпътен паметник, а за друг 
една почернена съдба.

Предвижда ли МВР по-се-
риозни санкции за пешеходци-
те, които според мен, често 
злоупотребяват с правата си?
Тече в момента поредна част от 
кампанията, която се осъществява 
от служителите на „Обществен ред 
и сигурност“ към Община Бургас по 
глобяването на пешеходци, преси-
чащи на необозначените за целта 
места. Обикновено това са възрастни 
хора, които не се съобразяват с мар-
кировката и пресичат където им се 
наложи, а не където е редно. Често го 
правят дори по диагонал на пътното 
платно, последвано от тичане между 
колите, с което тотално да объркаме 
пътното движение. Подобно поведе-
ние им коства санкции. Съвсем скоро 
станах свидетелка на това, как трима 
пенсионери, които дори не се позна-
ват, в районна на Билковата аптека 

Казахте, че често бълга-
рина търси вината в някой 
друг, а превъзпита ли се бъл-
гарина на търси докрай своите 
права?
Бургас е в топ три на градовете, в 
които се случват най-много тежки 
катастрофи, поради което ние се 
стараем, да нямаме много „висящи“ 
производства. Има доста неправи-
телствени организации, които се 
стараят да запознават гражданите с 
техните права, щом попаднат в ПТП. 
ОД на МВР също прави голям брой 
акции и кампании, в които често 
включваме и подрастващите от най-
ранна детска възраст, защото може 
би това е начина, чрез самите деца да 
превъзпитаме техните родители. Ако 
само МВР се старае да спре „Войната 
по пътищата“ то това би било невъз-
можно. Често търсим подкрепата на 
неправителствените организации с 
цел сътрудничество. Организираме 
директни срещи на пътните полицаи 
с децата, защото искаме тези деца да 
разберат, че има правила и тези пра-
вила трябва да се спазват, а не да ги 
заобикаляме и да си търсим врати-
чки за бягане от отговорност. 
Сега ще ви кажа нещо много важно. 
Когато пътувате, огледайте се отляво и 
отдясно на пътните банкети. Там стоят 
едни много ясни знаци, за това колко 
тъга и загуби е претърпяла държа-
вата ни. За моите 15 години стаж в 
сферата на полицията, често вече се 
заглеждам в страни от пътните плът-
на и си давам сметка, колко човешки 
живота е загубила България, в след-
ствие на ПТП. Тези паметници около 
пътя, тези некролози и цветя, които 

знаете често си казваме „сега ще ни се 
размине“ и сме склонни да омалова-
жаваме отговорността, която носим 
като част от пътното движение. Дори 
и в момента, от стаята си, която се 
намира на бул. „Христо Ботев“ в гр. 
Бургас, често чувам бръмчене на мо-
тоциклети, управлявани от младежи 
до 23 години, които дори и в този 
натоварен трафик карат доста рис-
ковано, дано не съм лош пророк, но 
съвсем скоро очаквам да настъпят 
ПТП с участието на мотоциклетисти, 
които дано не бъдат с фатален край. 
Тези младежи забравят колко опасно 
е подобно шофиране в засилен тра-
фик, като дори и да бъдат глобени, 
те отново ще останат неразумни по 
отношение на собствения си жи-
вот и здраве, и тези на околните. За 
мен проблематичен е и моментът, 
че всеки търси вината в някой друг. 
Примерно, че камерите на Пътна 
Полиция за разположени на места, 
където не можело да се шофира с 
ниска скорост, че полицията дебнела 
в храстите, а всъщност забравяме, 
че шофирането трябва да се осъ-
ществява безопасно. Явно единстве-
ния начин българския шофьор да се 
превъзпита е сериозната финансова 
санкция. Интересен е факта, че кога-
то се напусне територията на Бълга-
рия, рязко се променя културата на 
шофиране. Всички започваме да се 
съобразяваме с пътната маркировка, 
спазваме ограниченията, поставяме 
си предпазните колани. Незнайно 
защо при влизане отново в България, 
ние пак започваме тотално неспазва-
не на правилата за движение. Тъжно, 
но факт!

И Н Т Е Р В Ю
Цветелина Рандева:
Само сериозните финансови 
санкции могат да превъзпитат 
българския шофьор
продължава от 1 стр.
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„Мога да препоръчам на 
всеки един, който чете 
това, да се обърне към 
Сдружение SOS-ПТП, защо-
то те могат да променят 
вашата съдба. Моят жи-
вот се промени тотално 
в отрицателна посока, 
когато катастрофирах! 
За моя радост обаче, след 
намесата на сдружението, 

моят път отново се насочи в положителна насока, и те ми 
помогнаха да получа своето полагаемо обезщетение от 
застраховател! Ако сте пострадали при ПТП, не се колебай-
те, а се обърнете към тях за помощ“

4

НА КОГО ПОМОГНАХМЕ

(НЕ) СЕРИОЗНО НА ПЪТЯИвайло Балтиев – председател на 
студентския съвет на Университет 
"Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Пострадал в пътно-транспортно 
произшествие, премахнат далак, пет счупени 
ребра, счупена ключица

Вървят си двама полицаи. По едно 
време на рамото на единия полицай се 
изакало птиче. 

Другият му подал салфетка.
– А, аз сега няма да го гоня! Да се 

бърше само!
***

Катаджия спрял пиян шофор и му 
казал:

– Идвайте да взимам проба от 
дрегера!

– Не мога. Имам астма!
– Тогава кръвна проба
– Не мога. Кръвта ми не съсирва!
– Тогава вървете по права линия!
– Не мога. Пиян съм...


