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Областна администрация Разград

06.02.2014 | Най-висок пътен травматизъм е отчетен по републиканската
пътна мрежа
Пътно-транспортните произшествия през 2013 г. нарастват
От 28 януари 2014 г. се формира Областна дирекция Регионална инспекция по труда, това
стана ясно по време на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата.
Членовете на Областната комисия одобриха предложения от председателя Иван Борисов план
за работата на Областната комисия по безопастност на движението по пътищата през 2014 г.,
който включва заседания през юни, септември и ноември.
От направения анализ за състоянието на безопастността на движението по пътищата на
Област Разград през 2013 г. става ясно, че ПТП са 433, от които 106 са тежки със 17 загинали
и 134 ранени. Констатирано бе увеличаване на ПТП, респективно и нараства и броя на
пострадали, и ранени предвид на несъобразена скорост и употреба на алкохол.
202 ПТП са регистрирани по републиканската пътна мрежа с 11 загинали граждани. ПТП в
населените места са 226, 11 ПТП са отчетени по общинските пътища.
Разград – 130 ПТП, 4 – загинали и 24 – ранени;
Исперих – 20 ПТП
Кубрат – 9 ПТП с 2 ранени
В Разград опасни участъци през 2013 г. са бул. „Априлско въстание” – 36 ПТП; бул. „България”
– 11 ПТП.
Концентрация на опасност има в района на Дервента, пътя за Исперих, кръстовището за с.
Пороище.
Най-натоварени са били път Русе – Варна; път Разград – Исперих; Разград – Попово.
Намаляването на на ПТП не става само с дейност от страна на полицията, важна е културата
на водачите на МПС, обобщиха от сектор „Пътна полиция”
През 2013 г. екипите на ЦСМП са посетили 174 ПТП с 257 пострадали. Д-р Йоцов посочи, че
всеки трети случай е с повече от 1 пострадал. Пик при ПТП през 2013 г. е месец август. 26 е
броят на пострадалите при ПТП деца, 18 ПТП с участници деца.
ОУ „ПБЗН” е взело участие в 37 спасителни операции при ПТП. В 11 случая се е наложила
намеса на пожарен екип.
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата излезе с препоръка към
комисията в Кубрат и към Пътна полиция – Кубрат за временна организация на движението по
път Разград – Кубрат – Тутракан. Мотивите са следните - всяка неделя от 8 до 13.30 ч. се
провежда традиционен пазар на зелените площи по посока Каменово - Кубрат. Паркираните
автомобили заемат едното платно, другото се използва и за двете посоки, което е предпоставка
за възникване на ПТП. Препоръката е в неделен ден от 8 до 13.30 ч. да бъде временно
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затворено платното в страната откъм Разград.
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