АНАЛИЗ
НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА ПТП С ВЕЛОСИПЕДИСТИ В
СТОЛИЦАТА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 Г. ДО 10.06.2013 Г.

От началото на годината на територията на град София от служители на
отдел “Пътна полиция” са документирани общо 26 пътнотранспортни
произшествия от вида “блъскане на велосипедист”, от които тежките ПТП са
19, без загинали лица, но с 19 ранени, а леките ПТП с велосипедисти са 7. За
същия период на миналата година пътните инциденти с участието на
велосипедисти са били 19, при които са били ранени 12 лица. По вина на
велосипедистите са настъпили общо 12 ПТП, от които 6 тежки ПТП без
загинали лица, но с шестима ранени велосипедисти, и 6 леки ПТП.
Приблизително 58 % от пътно-транспортните произшествия /15 бр./ с
велосипедисти са настъпили на улична отсечка, при които са ранени 10
велосипедисти. На кръстовища са настъпили 11 ПТП с велосипедисти, при
които са ранени 9. На пешеходна пътека, очертана с пътна маркировка, са
настъпили две пътнотранспортни произшествия, при които един велосипедист е
ранен. Същият е пресичал неправилно.
Пострадалите велосипедисти по възрастови групи се разпределят, както
следва:
Възрастова група
Загинали
Ранени
Под 6 год.
0
0
От 6 до 9 год.
0
1
От 10 до 14 год.
0
2
От 15 до 17 год.
0
1
От 18 до 20 год.
0
1
От 21 до 24 год.
0
4
От 25 до 64 год.
0
10
Над 64 години
0
0
Общо
0
19
По пол пострадалите при ПТП велосипедисти се разпределят, както следва:
мъже – 19, жени – 4.
По месеци ПТП с велосипедисти се разпределят, както следва:
Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Общо

Брой ПТП
1
0
3
10
10
2
26

Загинали
0
0
0
0
0
0
0
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Ранени
0
0
3
6
8
2
19

Сряда е денят от седмицата, в който са пострадали най-много
велосипедисти – четирима. За останалите дни се може да се очертае определена
тенденция, тъй като броят на пострадалите велосипедисти е разпределен почти
поравно. По дни от седмицата пострадалите при ПТП велосипедисти се
разпределят както следва:
Ден
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Общо

Загинали
0
0
0
0
0
0
0
0

Ранени
3
3
4
3
2
2
2
19

Най-много са пътните инциденти с велосипедисти в часовите интервали от
19,00 до 20,00 часа, когато са настъпили 4 ПТП с четирима ранени
велосипедисти, и от 14,00 до 15,00 часа, когато са документирани четири пътни
инцидента с трима ранени велосипедисти.
Основни причини за настъпване на ПТП с велосипедисти:
поради отнемане предимство настъпили 10 ПТП с девет ранени
велосипедисти;
поради несъобразена скорост с пътните условия са настъпили 4 ПТП
с четирима ранени велосипедисти;
друга причина /неправилно движение назад, неправилно преминаване
в съседна пътна лента, навлизане в насрещното движение, неспазване
на дистанция и др./ - 12 ПТП с шестима ранени велосипедисти.
Четирима велосипедисти са били употребили алкохол по време на ПТП.

Препоръки към велосипедистите:
- Следете за изправността на велосипедите и тяхното оборудване – спирачки,
звънец и светлоотразителни елементи, устройства за излъчване на
необходимите светлини.
- Не управлявайте след употреба на алкохол или наркотични вещества.
- При липса на велоалея се движете възможно най-близко до дясната граница на
платното за движение.
- Не се движете в непосредствена близост до друго превозно средство.
- Не се движете в групи или успоредно до друго двуколесно пътно превозно
средство.
- Не управлявайте велосипеда без да държите кормилото с ръка.
- Не се движете по площи, които са определени за пешеходци.
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- Използвайте съответните сигнали за да предупредите останалите участници в
движението за намерението си да извършите маневра.
- Не затруднява другите участници в движението и спазвайте всички правила за
движение по пътищата.
- Ползвайте защитна каска.
- Избягвайте пътищата с интензивно автомобилно движение.
Препоръки към водачите на МПС:
- Управлявайте винаги с включени светлини – така ще се виждате много поясно и по-отдалеч.
- Не предприемайте рискови изпреварвания.
- Поглеждайте в огледалата за обратно виждане – велосипедистите често се
движат между автомобилите и в групи.
- Съобразявайте се с движението на велосипедистите преди предприемане на
маневра – понякога те са несигнализирани и не използват съответните сигнали
преди да предприемат маневра.
- Не използвайте мобилен телефон по време на управление – той отвлича
вниманието
- Бъдете внимателни и предпазливи към уязвимите участници в движението,
каквито са водачите на двуколесни пътни превозни средства.
- Преминавайте бавно и с изострено внимание покрай велосипедисти.
- Спазвайте стриктно правилата за движение.
- Управлявайте разумно и със съобразена скорост,
- Никога не управлявайте след употреба на алкохол или наркотични вещества,
- Никога не управлявайте без свидетелство за управление на МПС.
- Не забранявайте на децата си да карат велосипед, но им определяйте
безопасно място за това и не ги оставяйте без надзор.

Мерки:
Комуникиране със СО за подобряване на инфраструктурата с оглед
изграждане на повече велоалеи.
Посещения и провеждане на беседи в училищата
Контакт с различни вело организации
Засилен контрол върху тези участници в движението с цел стриктно
спазване на ЗДвП
11.06.2013 г.
гр. София
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