Двойно повече пътни инциденти стават в населените места във Видин, отколкото извън тях
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Според статистиката на Пътна полиция броята на пътните инциденти намалява в
областта. От началото н годината до края на месец юни по пътищатат на област Видин
са станали 162 инцидента с трима загинали и са ранени 17 човека, каза за Радио
“Фокус”- Видин главен инспектор Красимир Живков, КАТ Видин. За същия период на
миналата година инцидентите са били 207 с четирима загинали и 29 ранени. Налице е
намалаение по всички показатели, отчете главен инспектор Живков. "През периода
2006-2010 година се отчита плавно намаляване на пътните инциденти. През 2006г, те
са били 688 с 18 убити и 97 ранени. 2007 г. са станали 649 ПТП с 18 убити, 2008 г. – 704
ПТП със 17 убити. Следва тенденция за намаление на инцидентите, като през 2009 г.
са станали 613 инцидента с 16 убити, а 2010 г. инцидентите са 462, загиналите са 9",
уточни Красимир Живков. До момента най-много инциденти са станали през месец
януари и май- над 30 инцидента, като от януари до март всеки месец има по един
загинал по пътищата в областта.
Най-много катастрофи са станали във Видин- 126, в Ново село няма регистрирани, в
Белоградчик ПТП-та са 10 без убити при тях, следвана от Димово с осем инцидента и
Кула със седем. В община Ружинци, Чупрене и Грамада катастрофите са по три до
момента.
Извън населените места са настъпили 52 инцидента, а в населените места 110.
Най-много инциденти са ставали в часовия диапазон 13-15 часа- тогава са
регистрирани 35 пътни инцидента, а най-малко са ставали за времето от 22-до 6 часа
сутринта(само 13 произшествия). За отчетния период са регистрирани три блъскания
на пешеходец, седем блъскания на велосипедист, пет ударени животни от МПС, има и
регистриран инцидент, при който е блъснато лице, работещо на пътя, каза инспектор
Живков.
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