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по пътищата“ на България. 
Продължаваме ежемесечно 
да организираме лекции, 
обучения и събития, които 
са насочени изцяло в това 
да намалим катастрофите в 
България. Смятаме, че за да 
намалим жертвите на пътя, 
първо трябва да научим 
децата си на пътна превен-
ция. Ще продължаваме да 
работим неуморно в тази 
посока.
        За първите 5 години 
постигнахме много, което 
ни задължава следващите 
5 да постигнем още пове-
че. Единственото, което 
можем да обещаем е, че ще 
продължим да запознава-
ме хората с техните права 
и докрай да се борим с тях 

да получат своите обезще-
тения. Ще увеличим нашата 
социална дейност, защото 
сме убедени, че това е вяр-
ната посока за намаляване 
на пътните инциденти у нас.
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И Н Т Е Р В Ю

       На 8 февруари 2012 го-
дина дадохме старт на нещо, 
с което се надявахме да по-
могнем на възможно най-
голям брой пострадали при 
катастрофи. Смело можем да 
кажем, че 5 години след това 
ние постигнахме целите си.    
Всяка година, благодарение 
на неуморната ни работа, 
стотици пострадали от ПТП 
получават своите полагаеми, 
парични обезщетения. На-
помняме, че консултациите, 
които Сдружение SOS-ПТП 
дава са напълно безплатни, 
така че всеки може да потър-
си своите права и да се кон-
султира с нас.
        Освен това за 5 години ние 
се превърнахме в движеща 
сила, бореща се с „войната 

Сдружение SOS-ПТП 
навърши 5 години 
от своето създаване

Над 110 деца от Бургас и 
региона се включиха в 
детското рали, организира-
но от Сдружение SOS-ПТП
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Инспектор Хитами също 
присъства на ралито като 
зорко следеше дали децата 
карат по правилата.
   Децата бяха разпределени 
на две групи – до 4 години 
и 5+. Стартовете на директ-
на елиминация стартираха 

с най-малките, като битката 
за медалите продължи по-
вече от час.
  След драматичните стар-
тове на най-малките, каките 
и батковците също се вклю-
чиха в битка за „Купата на 
Хитами“. 

С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

Над 110 деца от Бургас и региона 
се включиха в детското рали, 
организирано от Сдружение SOS-ПТП
Събитието се проведе в Мол Галерия Бургас и 
бе в чест на 5-ят рожден ден на сдружението 
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С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

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

    Те бяха доста повече и бли-
зо три часа се бориха свире-
по за призовите места.
   В крайна сметка и в двете 
възрасти най-бързите деца 
се поздравиха с победата и 
спечелиха купи и медали, 
които бяха изработени спе-
циално за събитието. 
  Изненадата за децата бе, 
че всяко едно от тях получи 
награда, независимо от мяс-
тото, което зае в крайното 
класиране. 

  В края на ралито всички 
участници, както и техните 
родители си разделиха пре-
красната торта, която беше 
осигурена от Сдружение 
SOS-ПТП.
   „Получи се един уникален 
празник за всички деца, а 
това беше главната цел. Ин-
тереса бе огромен и със си-
гурност ще направим това 
рали традиционно“, това 
заявиха от Сдружение SOS-
ПТП. 
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НА ПЪТЯ

Депутатите приеха окон-
чателните промени в Зако-
на за движение по пътища-
та. Съгласно тях за първи 
път у нас ще се въведе де-
регистрация на превозни-
те средства, ако водачите 
бъдат хванати да шофират 
в нетрезво състояние, дро-
гирани или без шофьорска 
книжка. 

Глобата за превишилите 
ограничението на скорост-
та в населено място ще е 
700 лева, извън населено 
място - 600 лв. до 50 км. над 
ограничението. Над тези 50 
км. глобата ще скача с 50 
лева с всеки допълнителни 

5 километра, т.е. с колкото 
по-висока скорост карате, 
толкова по-голяма ще е гло-
бата.

Участниците в незакон-
ните гонки ще бъдат лиша-
вани от книжка за 12 месеца 
и ще им бъде налагана гло-
ба от 100 лева. За повторно 
нарушение - 3 години без 
книжка и 4000 лева.

Шофьори, които влизат 
във временно затворени 
участъци при лоши мете-
орологични условия, ще 
бъдат наказвани. Ще им се 
отнемат книжките за 3 ме-
сеца и ще бъдат глобявани с 
1 000 лева. При катастрофа 

на пешеходна пътека, пеше-
ходецът няма да носи вина. 
Отпада задължението ни да 
преценяваме скоростта на 
идващ автомобил, тъй като 
това е невъзможно без уре-
ди. 

Отпада и забраната да не 
бъдат затъмнявани задно-
то панорамно и предните 
странични стъкла на авто-
мобила, но под условие - да 
има огледала за задно виж-
дане.

Какви са промените 
в Закона за движение 
по пътищата?


