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на много хора, пряко или косвено 
засегнат от даден инцидент.
Според мен този геноцид спрямо 
нашите съграждани, семейства и 
познати, няма как да бъде спрян 
изцяло, но може да бъде ограни-
чен до голяма степен.
Корените на тази проблемна 
област от нашите ежедневие 
са свързани с нашия начин на 
мислене, нашето възпитание, 
начина по който комуникираме 
с другите хора в обществото, мо-
ралните ценности и поведение.

Като човек, който е ра-
ботил в сферата на МВР, със 
сигурност сте наясно, кои са 
най-честите причини за ПТП?
В първия въпрос споменах за част 
от субективните фактори, оказва-

щи влияние за наличието на та-
къв голям брой ПТП в България.
Към тях може да добавим лоша-
та инфраструктура  в повечето 
малки и средни населени места. 
Последните години се работи по 
главни артерии в страната, но на 
заден план остават второкласните 
и третокласните пътища, които 
се ползват от голям процент от 
населението. Лошата настилка, 
недобрата и в повечето случаи 
липсваща осветеност на големи 
пътни участъци, неподдържана 
растителност в близост до пътно-
то платно, спомагат за увелича-
ване риска от пътно-транспортни 
произшествия. И когато по такъв 
тип пътен участък минава млад и 
неопитен водач, при наличието на 
субективни фактори като дъжд, 

мъгла и други лоши атмосферни 
условия, шансът за ПТП се увели-
чава многократно.
Употребата на алкохол също е 
една от най-честите причини за 
катастрофи. В повечето случаи 
такива инциденти стават в по-
малки населени места, където 
контролът от страна на органите 
на МВР е занижен.
Друга основна причина е шофи-
ране с висока скорост. Не съобра-
зяване на скоростта с пътната об-
становка, дали от самонадеяност, 
дали от неопитност на водача, 
често води до фатален за водача 
или за други участници в инци-
дента край.
Много са случаите на ПТП в след-
ствие на неспазване на знаците, 
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Г-н Климентов, вие сте 
човек, който всекидневно се 
сблъсква с „Войната по пъти-
щата“ на България, как спо-
ред вас този геноцид може да 
бъде спрян?
Темата „Войната по пътищата” по-
следните години е обект на широка 
дискусия в България, защото за-
сяга все по-голям брой български 
семейства. Реално погледнато без 
участие на страната ни във война, 
ежегодно 500-600 семейства губят 
в следствие на пътен инцидент 
свой близък. Хиляди са ранените, 
върху които случилото се на пътя 
оставя трайна следа в тяхното съз-
нание, стотици остават инвалиди-
зирани изцяло или частично. „Вой-
ната по пътищата” в нашата страна, 
променя по жесток начин живота 
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години  стаж в системата на МВР, натрупан международен опит в Главна Дирекция „Нацио-
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„Войната по пътищата” 
засяга все по-голям брой 
български семейства
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възраст от 0 до 17 години, а други 
1088 са ранени в пътни инциден-
ти. Отнасяйки се със загриженост 
към големия брой загинали и ра-
нени деца, Сдружение „SOS-ПТП“ 
цели подобряване качеството на 
обучението по безопасност на 
движението чрез обединяване 
на активно теоретично и практи-
ческо обучение. Площадките по 
БДП, които ще бъдат направени 
със събраните средства, дават 
уникална възможност на учени-
ците ежедневно да утвърждават 
и развиват знанията и умения-
та си за правилно и безопасно 
пресичане, позволява органи-
зиране на масови викторини и 
състезания, които допълнително 
стимулират децата да подобрят и 
разширят знанията си.

От регионалния офис на сдру-
жението в Благоевград изказват 
огромни благодарности към 
Община Благоевград и лично 
към кмета на града г-н Атанас 
Камбитов, за партньорството при 
провеждането на инициативата.
Изложбата даде възможност да 
се постави акцент върху актуал-
ната и наболяла тема за пътната 
безопасност, в и извън населе-
ните места, но този път през по-
гледа на деца на възраст 10-12 
години и да се постигнат реални 
резултати за повишаване умени-
ята на учениците, когато са сами 
навън. Рисунките, които бяха из-
ложени са на ученици от Бургас и 
Благоевград. 
За съжаление през 2015г. Бълга-
рия е загубила общо 29 деца на 

Сдружение “SOS-ПТП” организира в края на месец май благотворителна 
изложба на тема пътна безопасност. „Нарисувай Безопасност“ се проведе 
между 16 и 21 май в Mall Galleria Бургас, както и в  Благоевград между 
17-20 май, като в югозападния град бяха събрани повече от 1000 лева от 
продажбата на рисунки. Всяка рисунка се продаваше на символична цена 
от 10лв, а със събраните средства се цели да изградят детски площадки 
за пътна безопасност.

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

КАМПАНИЯ •НАРИСУВАЙ БЕЗОПАСНОСТ•

 
Водачите на пътни превозни 
средства са длъжни при избиране 
скоростта на движението да се 
съобразяват с атмосферните 
условия, с релефа на местност-
та, със състоянието на пътя 
и на превозното средство, с 
превозвания товар, с характера 
и интензивността на движени-
ето, с конкретните условия на 
видимост, за да бъдат в състоя-
ние да спрат пред всяко предви-
димо препятствие. Водачите са 
длъжни да намалят скоростта 
и в случай на необходимост да 
спрат, когато възникне опасност 
за движението.
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е възможно най-скоро прави-
телството да започне така дълго 
чаканото и планувано изгражда-
не на автомагистрала свързваща 
Русе с Велико Търново. До тогава 
трябва да се засили контрола на 
Пътна полиция спрямо чуждес-
транни ППС в този участък, по-
ради факта че огромен процент 
от ПТП-та в този район са при-
чинени от чуждестранни такива. 
Опресняване на пътната марки-
ровка, осветеността на проблем-
ни места  и поддържане на рас-
тителността в близост до банкета 
биха допринесли за частично на-
маляване на инцидентите.

Напоследък се говори, 
че държавата трябва да 
наказва много по-стого на-
рушителите на пътя, какво е 
вашето мнение?
Закони има в България. Но тях-
ното прилагане е относително. 
Много е субективно тълкуване-
то и прилагането на закона във 
връзка с причинени ПТП с тежки 
последици от страна на българ-
ския съд. Масово за виновно 
причиняване на смърт се налагат 
условни присъди, като по този 
начин не се постига по-най до-
бър начин възпитателната цел на 
присъдата, както и превенцията 
спрямо други членове на обще-
ството.

Работите в Сдружение 

указани в Закона за Движение 
по пътищата, най-често пре-
сичане на червен светофар от 
страна на пешеходци и от страна 
на водачи на МПС, неспиране на 
задължителен знак СТОП, както и 
неспазване на предимство.
Към всичко това може да доба-
вим и огромен процент от авто-
мобили, които не са достатъчно 
добре технически обслужвани, 
но са участници в пътния трафик 
в цялата страна.

Във вашия регион Русе, 
тежките ПТП-та са ежедне-
вие, кои са най-опасните от-
сечки там?
За съжаление отсечката в бли-
зост до родния ми град Бяла се 
прочу последните години с път-
но-транспортни произшествия, 

И Н Т Е Р В Ю

продължава от 1 стр.Разговор с Янислав Климентов

СДРУЖЕНИЕ SOS - ПТП ОФИСИ: Бургас - пл. „Баба Ганка“ №4, ет.3 / София - ул. „Банат“ № 11-13, офис 5
 гр. Благоевград с адрес:  ул. „Плиска“ № 8, тел.: 0876 37 42 11; 0700 112 14,
гр. Бяла, обл. Русе - ул. „Васил Левски“ №7, тел: 0700 112 14 / 0879 053 531

SOS-ПТП от доста време, 
какви са вашите наблюде-
ния относно това, българи-
нът започва ли повече да 
се интересува какви права 
има, ако пострада при ката-
строфа?
Българите са грамотни хора. 
Благодарение на сдружения като 
SOS-ПТП все повече и повече 
хора научават за своите права и 
масово започват да търсят спе-
циализирана помощ за защита 
на техните права. Друг е въпро-
сът, че българинът е много лъ-
ган през годините на прехода и 
все още доста хора подхождат с 
мнителност към упражняване на 
тези свои права, но тук е мястото 
на хора като нас да им помогнат 
и успеят да защитят правата им.

Накрая един съвет към 
българските шофьори?
Не карайте пил! Ако се „наложи“ 
да пиете, а сте с кола, оставете я 
и хванете такси. Имайте предвид, 
че ако вечерта пиете до 3-4 ч. и 
сутринта отивате на работа в 8ч., 
все още имате доста алкохол в 
кръвта.

телефон на наказателен
паркинг Бургас  056 / 88 61 61

повечето от които за съжаление 
с фатален край. Цялата отсечка 
от моста на река Янтра при град 
Бяла до град Русе се характери-
зира с изключително висока сте-
пен на ПТП. 

А какво може да се на-
прави от страна на държа-
вата, за да може тези отсеч-
ки да станат по-безопасно 
място за шофиране?
Отсечката Бяла - Русе е част от 
много натоварен междунаро-
ден път. Ежедневно румънски и 
турски водачи на леки и тежко-
товарни ППС преминават тази 
отсечка, като натовареността 
в съвкупност с лошата инфра-
структура водят до тежки инци-
денти. Единственият възможен 
вариант да се намалят до мини-
мум катастрофите в този участък 

Мостът край гр. Бяла

„Войната по пътищата” 
засяга все по-голям брой 
български семейства
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(НЕ) СЕРИОЗНО НА ПЪТЯ

Мъж се обажда в районното полицейско 
управление:

– Ало, добър ден! Искам да ви съобщя, че 
има пожар...

– Имате грешка. Тук е полицията, а не по-
жарната.

След малко звъни отново:
– Ало! Бих искал да съобщя за пожар...
– Нали вече ви казах, набирайте 160!
След близо десетина минути колега на де-

журния полицай влита и крещи:
- Бързо, бързо... Районното гори!...

Вървят двама полицаи и гледат на едно дър-
во - някакъв се обесил. Единият казал:

– Абе, какво ще се занимаваме с тоя - само 
проблеми! Я да го вдигнем и да го окачим на 
някое дърво на съседната улица, там е друг 
участък, да му мислят колегите от другия учас-
тък.

Така и направили. След малко по съседна-
та улица минават двама полицаи от другия 
участък:

– Я! Тоя пак си виси тука!

Катаджията дълго гледа книжката на спре-
лия шофьор и накрая казва:

- Абе нещо не ми харесва тая книжка... Нещо 
със снимката май не е наред?

- Какво не е наред бе, старши? Ето ме на 
снимката - третия отляво съм! 

***

***


