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През 2011 г. в обалст Видин при тежки ПТП са загинали 1 и са ранени 6 деца и
юноши до 17-годишна възраст, каза на пресконференция
Красимир Живков
началник на сектор "Пътна полиция"-Видин, предаде репортер на Радио “Фокус”Видин. Загиналите деца и юноши представляват близо 4 % от общия брой на
загиналите при ПТП в страната, а ранените -13 %. Общо през 2011 г най-много са
загиналите от деца и юноши от възрастовата група 15-17 години. Най-много са
ранените от 10 до 17 години - общо 685 /61 % от общия брой ранени деца и юноши
-1077./
Основната част от пострадалите при ПТП малолетни и непълнолетни са потърпевши
като пътници в автомобили и возещи се мотоциклети, мотопеди и други пътни превозни
средства - 17 загинали / 65,4 %/ и са ранени 463 ранени /43 %/; на второ място - като
пешеходци - 8 загинали /30,7 %/ и 419 ранени / 39%/; и на трето - като водачи - 1
загинал /3,8 %/ и 195 ранени /18,1%/.
През периода на лятната ваканция на 2011 г /15 юни - 15 септември/ при ПТП са
загинали 12 деца и юноши /46,1 % от общо загиналите през годината/ и са ранени 393
/36,5% от общо ранените през годината/. За сравнение през същия ваканционен период
на 2010 г при ПТП са загинали 23 деца и юноши и са ранени 368.
"Статистиката на тежките ПТП с малолетни и непълнолетни през годината показва
следните изводи, а именно че най-застрашени са за допаднат в злополуки:
- като пътници - децата и юношите между 15 и 17 години - 11 убити / 42,3 % от общия
брой загинали деца и юноши/ и 182 ранени/ 39,3 %/;
- като пешеходци - децата от 6 до 14 години – 3 убити /11,5 %/, 254 ранени /23,6%/. 75 %
от загиналите 8 деца и юноши-пешеходци са на възраст от 10 до 17 години. Най-много
са ранените деца-пешеходци на възраст между 6 и 14 години - 254 /60,6 % от общия
брой ранени деца-пешеходци - 419/;
- като водачи - 15-17-годишните - 1 загинало и 100 ранени / 51 % от общия брой на
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ранените/. Всяко второ ранено дете-водач е на възраст 15-17 години.
Децата на възраст до 6 години са потърпевши при злополуки главно като пътници /2
загинали и 97 ранени/ и на второ място като пешеходци /1 загинало и 86 ранени/.
Децата от 6 до 9 години пострадват най-често като пешеходци - 1 загинало и 118
ранени, като пътници -2 загинали и 64 ранени, като водачи - 26 ранени; Децата от 10 до
14 години са потърпевши главно като пешеходци - /2 загинали и 136 ранени/, на второ
място като пътници - 2 загинали и 120 ранени и като водачи - 68 ранени", обясни още
началникът на "Пътна полиция" във Видин.
Радио “Фокус”- Видин
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