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ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА



ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ – ОБЩА СТАТИСТИКА ГРАФИКИ, ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

1. Приблизително 1.35 милиона души загиват всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия, а

други 50 милиона са ранени. Това засяга цялото общество, тъй като социално-икономическите разходи

надхвърлят 120 милиарда евро годишно

2. През последните десетилетия БДП в ЕС се подобри значително. Европа е начело в класацията за най-

безопасни пътища със средно 49 загинали на един милион души. Африка е на последно място с над 260 (СЗО:

2019).

3. От 2010 г. до днес средногодишното намаление на броя на загиналите по пътищата на ЕС вследствие на ПТП е

над 2%, което се равнява на общо намаление от около 20% при целево към 2019 г. от 43% (ЕК:2019). В ЕС през

2018 г. 25 100 души са загубили живота си, а около 135 000 души са тежко ранени. Голяма част от тях са най-

уязвимите участници в движението: пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти.

4. Над 90% от фаталните случаи са в държави с ниски и средни доходи. Нараняванията при ПТП са водещата

причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години.

 Статистиката показва стойности, непостигащи целево заложените от ЕС - 50% по-малко загинали и 20%

по-малко ранени към 2020 г. спрямо изходната 2010 г. Целта на ЕС за намаляване наполовина на загиналите

към 2020 г. все още остава недостижима. Въпреки регистрираните положителни тенденции, задържането

на високо ниво на травматизма и в България поставя страната далеч от заложените в глобалните,

европейските и националните политики цели.

 През 2019 г. ЕК обяви нова цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежките наранявания по

пътищата до 2030 г. в сравнение с 2020 г. За изпълнение на тази нова общоевропейска цел националната

политика на Република България в областта на БДП изисква ангажирането на все по-голям обществен

ресурс за ефективно противодействие на пътния травматизъм.

 Голяма част от произшествията на пътя са предотвратими. Намаляването на пострадалите и на

загубите е функция най-вече от регулаторната база, пътната инфраструктура, автомобилния парк,

поведенческите модели на участницитев движението по пътищата, контролната дейност, адекватна

спасителна и спешна медицинска помощ.

 Въздействието върху тези определящи фактори не би могло да бъде ефективно, ако към тях се подхожда

фрагментарно.Това налага придържането към ясна национална политика, целенасочени и координирани

действия, системност и последователност на мерките, подходящи инвестиции и високо ниво на социална

отговорност както на институциите, така и на обществото.



През 2019 г. 6730 пострадали участници в движението:

• през 2019 г. при ПТП: загиналите са 628

• тежко ранени 1 937, леко ранени 6 562. Данните за ПТП, 

Загинали Ранени

145 936 пешеходци

226 2 303 водачи на леки автомобили

17 203 водачи на товарни автомобили

49 627 мотоциклетисти

27 417 велосипедисти

184 2 959 пътници

ПТП разпределени през летните месеци юли, август и септември броят на загиналите е най-

висок. Данните за ПТП, разпределени по дни от седмицата, показват, че петък е най-рисковият 

ден за участие в пътното движение, с най-много тежки ПТП, а неделя остава най-безопасният 

ден за пътуване. Часовият пояс, в който настъпват най-много тежки ПТП, е между 16:00 и 

19:59 часа. Часовете с най-малко ПТП, причинили наранявания и смърт, са между 2:00 и 5:59 

часа. Разликата в обема на трафика в тези часови пояси значително влияе на риска от 

настъпване на ПТП, присъщ на пътуванията

по това време.



 Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност. Всяка мярка за 
въздействие следва да се прилага единствено в условията на конструктивен 
обществен дебат.

 Важно е да се поставят амбициозни, но реалистични цели. Пълното премахване на 
вероятността от настъпване на произшествие на пътя е отвъд възможностите на 
индивида, обществото, институциите и държавите. Всяка цел в тази крайна посока 
би била нереалистична.

 Благоприятното въздействие върху състоянието на БДП обаче е съвсем реалистичен 
процес.

 Следва да се отчете, че когато типичните грешки са идентифицирани, голяма част от 
тях могат да бъдат предотвратени.

 ЕК състави списък с 8 ключови показатели2 за ефективност на политиката по БДП.

1. Скорост 
2. Предпазни колани и детски седалки
3. Предпазни средства 
4. Алкохол 
5. Разсейване на водачите поради използване на мобилни електронни устройства
6. Безопасност напревозните средства
7. Безопасност на инфраструктурата
8. Спешна медицинска помощ
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Тази Стратегия засяга взаимодействието между човека исредата на придвижване. Документът се

основава на разбирането, че влиянието на всички фактори за настъпване на пътнотранспортно

произшествие е комплексно и се подлага на системен анализ, както и че въздействието на тези

фактори в голяма част може да бъде управлявано с всички възможни инструменти на съвременната

правова държава.

В основата на Стратегията стои амбициозната визия за безопасност на движението по пътищата,

подкрепена от предизвикателни 10-годишни цели и показатели за изпълнение.

Контекстът на европейската политика и на настоящата Стратегия е в посока намаляване

наполовина на годишния брой загинали и тежко ранени към 2030 г.

Стратегията интегрира подхода „безопасна система“.

Той отчита, че хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия,

но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да

смекчава нежеланите тежки последици.


