Заключителна декларация
от участниците в семинара посветен на пешеходната безопасност във връзка с
Втората глобална седмица за безопасност на движението на ООН, 6-12 май 2013г.,
гр. Пловдив, Международен панаир, 18.04.2013г.

Семинарът бе организиран от „Българска браншова асоциация пътна
безопасност” със съдействието на Асоциацията на полицейските началници и бе
проведен под егидата на Държавно обществената консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението по пътищата.
В работата на семинара взеха участие Ректорът на УАСГ- проф. Красимир
Петров, зам.кмета на гр. Пловдив- г-н Александър Държиков, председателят на
УС на ББК”Пътища”-г-н Стефан Чайков, председателят на УС на ББАПБ-г-н
Николай Иванов, зам.председателят на Асоциацията на полицейските началници г-н Лъчезар Еленков, секретарят на ДОККПБД-г-н Алекси Кесяков, кметове,
специалисти от общинските и пътни администрации, експерти, научни работници,
представители на неправителствени организации, специалисти от различни
браншове свързани с пътната безопасност, общо 73 човека.
Изнесени бяха 10 доклада и съобщения. Проведени бяха дискусии по проблемите
на пешеходната безопасност, по ефективността на различните мерки за
обезопасяване на пешеходното движение, за психологията и мотивите на
поведение на участниците в движението и др.
Установиха се полезни професионални контакти между организаторите,
докладчиците

и

представителите

на

общините,

пътните

управления

1

и

неправителствените организации, което е добра основа за нашата бъдеща
съвместна дейност.
Убедени, че голяма част от пътнотранспортните произшествия са предотвратими
и че провежданата по инициатива на ООН Втора глобална седмица за пътна
безопасност

ще

привлече

вниманието

на

отговорните

институции,

на

неправителствените организации, на частния сектор, на гражданското общество
за предприемане на конкретни действия за рязко намаляване на пешеходния
травматизъм и смъртност, призоваваме за обединяване на усилията на всички за
постигане на целите на Втората глобална седмица:
I.Да съсредоточим свето внимание и положим усилия в седмицата 6-12 май 2013г.
да не бъдат допуснати пътнотранспортни произшествия с участието на пешеходци
с фатален изход.
II. Да работим за превръщане на нашата урбанизирана пътна инфраструктура в
място, безопасно за пешеходното движение .
За целта считаме, че е необходимо:
1.Да се извърши преглед на нормативната база свързана с обучението на хора
за безопасно участие в пътното движение. Особено внимание следва да се обърне
за повишаване качеството на обучение в семейството, детските градини и
учебните заведения.
2.Да се предприемат действия за усъвършенстване и допълнение на правилата
за проектиране и други документи с доказани високоефективни и ниско струващи
мерки за осигуряване безопасността на пешеходното движение като:
-мини кръгови кръстовища по улиците;
-успокоени зони 30км;
-подобряване на видимостта в зоните на кръстовищата и пешеходните
пътеки, конфликтни зони и др.
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3. Да се разширят и разнообразят формите и средствата за контрол за
ограничаване на конфликта „водач-пешеходец-пътна инфраструктура“
4. Призоваваме кметовете и общинските съвети да мобилизират своите
усилия, знания и умения, в нашите населени места, да се създават условия,
приятелски настроени към живеещите там хора, да бъдат те по-сигурни и
защитени от пътнотранспортни произшествия, от шума и замърсяването на
въздуха от моторните превозни средства.
5. Призоваваме организаторите на семинара в подходяща форма да
информират заинтересованите институции в духа на Втората глобална седмица за
пътна безопасност на Организацията на Обединените Нации, за необходимостта
да бъдат предприети съответни действия за повишаване безопасността на
пешеходното движение
6. Изказваме благодарност на организаторите, на домакините от община
Пловдив, на лекторите за създадените добри условия за провеждане на семинара и
практико приложната насоченост на разискваните теми.

От участниците в семинара на тема:
„Пешеходна безопасност“, гр. Пловдив,
Международен панаир, 18.04.2013г.
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