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мащаб на
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визия
НУЛА



ПТП могат да бъдат приети като факт
от нашето ежедневие, но само, когато

не водят до сериозни наранявания и смърт!



До 2020 всички страни да 
създадат всеобхватен и
многосекторен национален 
план за действие по БДП с 
определени във времето 
цели

До 2030 г. Всички страни да 
се присъединят към един
или повече от основните
правни инструменти
за БДП, приети от ООН

До 2030 г. всички нови 
пътища да постигнат 
технически стандарти като 
се отчете безопасността
на пътя или отговарят
на стандарт три звезди,
или по-висок

До 2030 г. над 75% от 
пътуванията да се 
осъществяват по пътища, 
които отговарят на
стандартите за пътна
безопасност

До 2030 г. 100% от новите и
Употребяваните превозни 
средства да отговарят на
високи стандарти за
безопасност

До 2030 г. да се постигне 
наполовина намаление на 
дела на превозните 
средства, които пътуват
над допустимото
ограничение на скоростта

До 2030 г. да се
постигне близо 100%
увеличение на дела
на мотоциклетистите,
използващи предпазни
каски

До 2030 г. да се постигне 
близо 100% увеличение на 
дела на пътниците, които
използват предпазни
колани или системи за
обезопасяване на деца

До 2030 г. да се постигне
намаление наполовина
на броя на нараняванията
и смъртните случаи, 
свързани с водачи, 
употребили алкохол и/или 
наркотични вещества или 
техните аналози

До 2030 г. всички държави 
да въведат законодателство,
което ограничава или
забранява използването
на мобилни телефони
по време на управление
на превозно средство

До 2030 г. всички държави 
да въведат регламент за 
времето за управление на
превозно средство и
периодите на почивка
за професионалните
водачи

До 2030 г. всички
държави да установят и 
постигат национални цели 
за намаляване на времето 
за предоставяне на спешна
медицинска помощ



Комплекс от системно въздействащи фактори, свързани със състоянието на пътнотранспортния травматизъм, 
включващи регулаторната рамка, пътната инфраструктура, автомобилния парк, поведението на участниците в 
движението, контрола, спасителната и спешната медицинска помощ, които в своята съвкупност са предмет на 
целенасочено управление за намаляване броя на загиналите и тежко ранените.



мерки
за БДП 





1. Да се подаде сигнал до единен спешен номер 112
2. Да се постави светлоотразителен триъгълник
3. Да се спрат преминаващите автомобили (без риск за себе си)
4. Да се направи оценка на състоянието на пострадалите, да се 
степенуват нараняванията по тежест и да се окаже адекватна 
долекарска помощ 



Теоритично-практическа подготовка на 

водачи и професионални шофьори

(1) Разрешена възраст за управление на ППС; (2) Курсове и 

изпити; (3) Физическо здраве; (4) График на почивки и др.

Образование и информация на 

обществото

(1) Образование на деца в предучилищна и училищна възраст; 

(2) Пропагандно-информационни кампании и др.

Превантивни и санкционни действия на 

полицията

(1) Контрол на скоростта от движение и на място;

(2) Видеоконтрол; (3) Контрол на предпазни колани и др.

Медицинска грижа след ПТП
(1) Първа помощ; (2) Хеликоптери; (3) Рехабилитационни 

клиники; (4) Автоматизирана система за известие при ПТП

Конструкция на ППС и средства за 

безопасност

(1) Дълбочина и шарка на грайферите; (2) ABS; (3) Колани;

(4) Детски седалки; (5) Каски за мотоциклетисти и др. 

Технически преглед на ППС
(1) Инспекции на ППС на пътя; (2) Автомобилни стандарти за 

сигурност; (3) Периодични технически прегледи и др.

Конструкция на пътя и съоръженията
(1) Автомагистрали; (2) Околовръстни пътища; (3) Места за 

отдих; (4) Кръгови движения и др.

Поддръжка на пътя
(1) Износващи пластове; (2) Зимна поддръжка на пътища;

(3) Замяна на грешни пътни знаци и др.

Контрол на трафика
(1) Знаци STOP; (2) Светофарни уредби; (3) Ограничения на 

скоростта; (4) Пешеходни зони и др.

Промени в законодателството
(1) Законови наказания; (2) Норми за изграждане на пътни 

съоръжения; (3) Регулация на товарния транспорт и др.

Пример

Околна 

среда

Човешки

ППС

Фактор Област на действие



П О Л З И

Р А З Х О Д И

О Б Щ Е С Т В Е Н И  Р А З Х О Д И

О Б Щ Е С Т В Е Н И  П О Л З И

*ETSC: 𝑉𝑆𝐿 ≡ 2.22 млн. Евро (2018)



Мерки за подобряване на пътна безопасност

Обществени

ползи

(в евро)

Проектиране на пътища с цел намаляване излагането на риск

Пътна маркировка 1.5

Поддръжка на маркирани пешеходни пътеки 14

Пешеходни мостове и подлези 2.5

Предпазни ограничителни съоръжения по протежението на пътя 10.4

Премахване на крайпътни препятствия 19.3

Предпазни ограничителни съоръжения в средната разделителна ивица 10.3

Пътни знаци за опасен завой 3.5

Велоалеи 9.7

Повсеместен контрол на трафика и скоростта на движение 9.7

Кръгово движение (с четири входа/ изхода) 9.3

Контрол на скоростта на движение

Контрол за спазване на скоростта 1.5

Камери за скорост 2.1

Понижаване ограничението на скоростта на опасни пътища 14.3

Контрол на осветлението

Дневни светлини (обикновени лампи) 4.4

Пътно осветление 10.7

Предпазен колан

Системи за напомняне за предпазните колани 6

Системи за обезопасяване на деца в автомобил 32

Контрол на използването на предпазни колани 2.4

Превантивен контрол на употребата на алкохол

Случайни проверки с алкотест Дрегер 36

Каски

Каски за велосипедисти 29

Каски за мотоциклетисти 16

Обществените ползи от инвестиране на едно евро в различни мерки за 
подобряване на безопасността на движението по пътищата в ЕС
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Мерки за подобряване на пътна безопасност

Обществени

ползи

(в евро)

Проектиране на пътища с цел намаляване излагането на риск

Пътна маркировка 1.5

Поддръжка на маркирани пешеходни пътеки 14

Пешеходни мостове и подлези 2.5

Предпазни ограничителни съоръжения по протежението на пътя 10.4

Премахване на крайпътни препятствия 19.3

Предпазни ограничителни съоръжения в средната разделителна ивица 10.3

Пътни знаци за опасен завой 3.5
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Контрол на скоростта на движение
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Пътно осветление 10.7
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Обществените ползи от инвестиране на едно 
евро в различни мерки за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата в ЕС

2018





На 19.06.2019 г. ЕК представи новата европейска стратегическа
рамка „Следващи стъпки към Визия 0“, определяща акцентите
на съюзните политики в областта на БДП за предстоящото
десетилетие 2021-2030 г.

Заедно с приетата дългосрочна визия за нула загинали към
2050 г. ЕС определи нови междинни цели за намаляване на
смъртните случаи и тежките наранявания с 50% към 2030 г. ЕК
взе решение рамката на политиката по БДП да се основава на
подхода „Безопасна система“, който произтича от най-добрите
европейски практики.

Като работи в тясно сътрудничество с държавите членки по
въпросите на БДП, Комисията акцентира върху целенасочени
политики и национални инициативи, насочени към стратегическо
планиране, нормативно регламентиране, подпомагане на
обществени кампании, насърчаване обмена на опит между
държавите и осигуряване на подходящо финансиране.
Основните препоръки към държавите членки са: да се стремят
да постигнат целите с всички налични средства; да прилагат
системен подход към БДП; да финансират и стимулират
действия на регионално и местно ниво; да подготвят планове
за БДП след 2020 г. с национални цели; да използват събраните
данни за разработване и актуализиране на политиките; да
извършват цялостна оценка на изпълнението.



Знаете 
ли, че?
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