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ВТОРА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА НА ООН ЗА 
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, 6-12 МАЙ 2013Г.

ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ



ООН 2011-2020 Десетилетие на активни 
действия за безопасност в движението

по пътищата
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Цел - да се предотврати очаквания ръст
на смъртните случаи по пътищата през 

периода да 2020г. 
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причини поради които трябва да се действа

� 1.3 милиона души загиват по пътищата на света всяка 
година;

� над 50 милиона души получават наранявания, много � над 50 милиона души получават наранявания, много 
от които остават инвалиди за цял живот;

� прогноза - убитите по пътищата през 2020година ще 
бъдат над 1.9 милиона души;

� травмите от пътнотранспортните произшествия са 
причина номер едно за смъртноста на младите хора 
по целия свят;
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� до 2015г.нараняванията от ПТП - №1 за влошаване на 
здравословното състояние на децата над 5 г.възраст в 
развиващите страни;

� икономическите загуби в резултат на ПТП през 2010г. В ЕС 
надвишават 180млрд.евро;

� травмите от пътнотранспортните произшествия са огромна 
тежест за болниците и здравната система като цяло;

� пътнотранспортните произшествия са предотвратими;

� На 11 май- начало на десетилетие за активни действия за 
безопасност на движението по пътищата 2011-2020 г.
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� глобален план на Десетилетието за действия по
пътната безопасност на ООН 2011-2020

� ЕК – насоки относно политиката в областта на
безопасността на движението

� Стратегия за национална сигурност на Република
България 2011-2020г

� Положителни практики в други страни.

� Пътнотранспортна обстановка в нашата страна
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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ  2011-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 946 НА МС ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011г.

1.Одобрява проекта на Стратегията 2011-2020г.
2.Министерствата и областните управи да разработят

собствени стратегии и планове..собствени стратегии и планове..
3.МОМН да разработи стратегия за единен учебен
процес и приемственост в обучението.

4.Институциите на държавна издръжка – мерки за
предпазване на служителите от ПТП и наранявания.

5.Препоръки към НПО, общински власти и
кметове,частния сектор - собствени мерки..
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Намаление на убитите от ПТП с 50% към 2020г.,    Намаление на убитите от ПТП с 50% към 2020г.,    
при база 2010 г.  - 388

Намаление на броя на ранените с 20% към 2020г.,
при база 2010г. - 6363

Изменение на пътнотранспортната обстановка
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ТЕНДЕНЦИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ

ПТП убити ранени

2012г.     6717 601 8193 
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2012г.     6717 601 8193 

2011г.         6640           658        8303 

2010г.   6610 776 8079

2009г.    7068           901 8674

2008г.   8045 1061       9952 

2008 спрямо 2012 г.     разлика       - 460 убити по малко

2008 – 2012 г., при база 2008 г.      - 1308 убити



ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
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Убити/1млн.,жители – BG - 85, EC – 2011 - 65
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РАЗЛИЧИЯТА В ПОКАЗАТЕЛИТЕ – функция на     
различията между: 

-поведението на участниците в движението;
-безопасността на автомобилния парк;
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-безопасността на автомобилния парк;
-безопасността на пътната инфраструктура;     
-качеството на оказваната медицинска помощ.



ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА 

2012 г. - ЗАГИНАЛИ 601 ЧОВЕКА И РАНЕНИ 8193

пострадали Убити Ранени
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пострадали Убити Ранени
до 18г.,възраст 26 1080

от 18 до 24г. 98 1417

от 24 до 64г. 356 4654

над 64г. 121 1051
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ПО ВИД УЧАСТНИЦИ

убити ранени
водачи на ППС       297 3454
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пътници                 168             2699

пешеходци             135             2025

22.5%                 24.7%
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� ПТП с участието на пешеходци
� Пострадали пешеходци по възраст

Пешеходци
Възрастови групи Загинали Ранени
под 6 години 2 78
от 6 до 9 год. 2 122
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от 6 до 9 год. 2 122
от 10 до 14 год. 1 152
от 15 до 17 год. 1 63
от 18 до 20 год. 1 82
от 21 до 24 год. 5 86
от 25 до 64 год. 56 874
над 64 години 67 567
неизвестна 0 1
Общо : 135 2025
Деца - до 17 год. 6 415
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По място ПТП Убити Ранен
и

В градовете 1754 78 1759

В селата       161 20 150В селата       161 20 150

На автомагистрали 3 2 2

На път първи клас 40 19 28

На път втори клас  24 5 21

На път трети клас  33 6 31

На общински път    19 7 33
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Нарушения на водача ПТП Убити Ранен
и

Отнемане предимство на 1011 42 1009Отнемане предимство на 
пешеходец

1011 42 1009

Несъобразена скорост               391 44 370

Движение назад                         236 11 230

Алкохол 28 3 33
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По вина на водач на ПТП Убити Ранен
и

Лек автомобил                         1481 83 1469

Товарен автомобил                   206 27 187

Автобус 35 6 31

Мотоциклет, мотопед                 39 2 52

Трамвай, тролей                          15 2 13

Велосипед  21 0 23
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По осветеност ПТП Убити Ранен
и

По светло                      1438 65 1435По светло                      1438 65 1435

По тъмно                         147 36 125

Сумрак  101 9 95

Изкуствено осветление   340 24 343
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� На кръстовища         8 загинали, 274 ранени. 
При завиване              6                   121

� На спирка                   7                    89

� На пешеходна пътека  9                  225 ранени
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� Между кръстовища
� -пресича от дясно на ляво 28                   340
� -пресича от ляво на дясно  17                   255
� -между паркирани МПС  3                     45� -между паркирани МПС  3                     45
� -на пътното платно                32    201
� -на тротоара        1                     47
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Втората глобална седмица  на ООН има за цел: 
� -да се обърне достатъчно внимание на безопасността на 

пешеходците;

� -всички сме пешеходци- всеки ден се придвижваме пеша от � -всички сме пешеходци- всеки ден се придвижваме пеша от 
дома до различни места и се връщаме обратно или най-
малко започваме придвижването и го завършваме пеша. 

� -придвижването пеша не изисква нито такса, нито гориво, 
нито свидетелство за правоуправление, нито регистрация. 
То е неделима част от условията и качеството за живот в 
местата където живеем.
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Една четвърт от загиналите са пешеходци.

� последните десетилетия, преимуществено е отделяно 
внимание на автомобилния транспорт и пешеходците днес внимание на автомобилния транспорт и пешеходците днес 
са  изложени на повишен риск; 

� много от загиналите пешеходци са деца и възрастни хора. 

� голяма част от пътнотранспортните произшествия с 
пешеходци са предотвратими.
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� Нашия свят по безопасен за пешеходците, чрез 
изграждане на безопасни, надеждни и достъпни 
съоръжения-мерки.

� - управлението на скоростните режими;

� - отделяне на пешеходното  от транспортното движение;

� - безопасни пешеходни преходи;� - безопасни пешеходни преходи;

� - повишаване видимостта на пешеходците; 

� - повишаване на знанията и уменията осигуряване на 
отговорно поведение на всички участници в движението;

� - засилване на контрола;

� - законодателни промени;
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� придвижването пеша, укрепва здравословното 
състояние на човека

� - намалява риска от сърдечни заболявания, инсулт, диабет, 
рак, деменция, депресия и затлъстяване. 

� - намалява интензивността на транспортното движение, 
замърсяването на въздуха и шума, което се отразява също 
положително върху здравето. 

� - ходенето пеша може да ни направи по-здрави, по-спортни 
и стройни, но то трябва да става по най-безопасния, най-
удобния и приятен начин на придвижване.
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Цели на Втората глобална седмица  на ООН

� Краткосрочна цел: Седмица без жертви

- повишаване на осведомеността на обществеността относно 
опасностите при  движение с превишена скорост, шофиране опасностите при  движение с превишена скорост, шофиране 
в нетрезво състояние, разсейване на водачите и 
пешеходците

- засилване на контрола към водачи и пешеходци;

- мерки за подобряване на пътната инфраструктура;

- повишаване видимостта на пешеходците и др.
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Дългосрочна цел: Безопасно ходене
Пътищата в безопасно място за  пешеходците.

- изграждане  и / или обновяване на пешеходни пътеки, 
тротоари, надлези, подлези, повдигнати съоръжения и   
пътните знаци и сигнали;пътните знаци и сигнали;

- намаляване на максимално разрешените скорости на 
движение;

- „успокояване" на движението по улиците;

- разработване и прилагане на съществуващите  и нови 
законодателни текстове;
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Подобряване информирането на Подобряване информирането на 
водачите че приближават 

пешеходен преход.

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 44



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 45



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 46



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 47



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 48



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 49



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 50



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 51



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 52



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 53



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1

19/04/2013 http://dokkpbdp.mvr.bg 54



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1



Втора глобална седмица за пътна безопасност, на ООН ,6-12 май 2013г.

Семинар „ПЕШЕХОДНА БЕЗОПАСНОСТ“, 16 април, 2013г., гр. Пловдив

Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“, палата 8,, ет. 1
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