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Областният управител Кр. Кирилов участва в работна среща в София
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На 29 юни 2019 г. в София се проведе международна Кръгла маса на тема „Ефективни
модели и инструменти за повишаване на безопасността по транспортната система“, в която
участие взе областният управител на Добрич Красимир Кирилов. Събитието бе
организирано от ДА „Безопасност на движението по пътищата“ и европейския опит бе
представен от експерти от Великобритания, Германия, Швейцария.
Основната цел на форума е подобряване на безопасността по пътищата и намаляване на
жертвите на пътно-транспортни произшествия, заяви Кр. Кирилов. Той добави, че участие
в събитието са взели министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова и на вътрешните работи Младен Маринов. Обсъдени са различни мерки за
подобряване на безопасността на движение с предоставяне на данни от статистиката. В
хода на обсъжданите теми е посочено, че Франция вече е приела ограничения по
отношение на средната скорост по междуселищни пътища от 80 км/ч извън населени
места, което е довело до 3 % по-малко ПТП-та. Въведените ограничения не касаят
автомагистралите и скоростните пътища. На европейско ниво темата също е актуална,
заяви Кр. Кирилов и добави, че вече има приета Директива, която страните – членки на
ЕС ще започнат да прилагат в близките година-две. Швейцарски специалист е показал
начина, по който се извършва анализ на пътищата в алпийската страна, в резултат на
което се изготвя доклад с анализ и се предоставя на институциите, имащи отношение към
пътната безопасност. Диана Русинова от Институт за пътна безопасност у нас информира,
че и в България се прилага този опит, като засега има направени обследвания на няколко
участъка с висока концентрация на ПТП и амбицията е подходът да се прилага масово.
Сред набелязаните мерки за превенция са продължаване на работата по подобряване на
пътната инфраструктура, поддържане на добра видимост и маркировка.
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