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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

ВИЗИЯ НУЛА

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ 

Семинар „Към Визия нула жертви от пътнотранспортни произшествия“

ББАПБ, Пътна полиция, СБЖ, гр. Правец, хотел "RIU Pravets Resort ", 
25-ти – 26-ти октомври, 2017г.
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Организация на Обединените Нации 

2011-2020

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Цел – предотвратяване на очаквания ръст на смъртните 
случаи по пътищата през следващите 10 години
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-травмите от ПТП са причина номер едно за смъртността на младите; 

- нараняванията от ПТП – причина №1 за влошаване на    

здравословното състояние на децата над 5 г. възраст;

- травмите от ПТП са огромна тежест за болниците и ЗС;

- смъртността от ПТП се придвижва напред;

- Загубите от ПТП са огромни :  

. В света за 2015г.                                  - 1.250млрд. щ. д.          

. В ЕС за 2016г.      - 100 млрд. евро  

. В България изплатените щети по

ЗЗ „ГО“и Каско за 2016г.са към              - 700 млн. лева

- пътнотранспортните произшествия са предотвратими;

- Глобален план на ООН за безопасност на движението 

през периода 2011-2020г.
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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ  

За подобряване на безопасността на движението 

по пътищата на Република България 

за периода 2011-2020

РМС № 946 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011Г.
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

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
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ИЗМЕНЕНИЕ  СПРЯМО БАЗОВАТА ГОДИНА

2010                              776 у

2011                              658                 118

2012                              601                 175

2013                              601                 175

2014                              660                 116

2015                              708                   68

2016                              708                   68

към 22.10.2017                              512(648)         136

- 856 спасени

2016  - 708………………….. 543……………… +165

Ранените : Европейска стратегия намаляване на броя на средно и тежко      

ранените – към 1 убит, 4 трайно увредени, 10 т . р. и 40 л. р.
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РАЗЛИЧИЯТА В ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА БД,

функция на различията между: 

-поведението на участниците в движението;

-безопасността на автомобилния парк;

-безопасността на пътната инфраструктура;   

-качеството на оказваната медицинска помощ.
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 Как да се промени обстановката?? 

 Защо страни като Гърция, Полша, Португалия и много други, сериозно ни 
изпревариха?

 Изпреварването не е само в числата на този показател, а в промяната на 
всички онези фактори и условия които определят безопасността на 
движението.

 Традиционен подход- да повишаваме БД чрез изменение на поведението на 
участниците в движението Този подход дава резултати но не достатъчни .

 В много страни с висока степен на БД тенденцията на намаление е била 
прекратена към  90 години на м.в.- нов подход -безопасна ПТ система -Визия 
нула, Устойчива ТС, Безопасна система……
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Интегриран подход „Визия нула“

• 1992 - Устойчива безопасност - Холандия (и 1998 г.)
• 1997 - Визия нула Швеция
• 2001/2- Австрия и Дания и др.
• 2005 - Подход за безопасна система - Австралия (план за действие)
• 2008 - Към нула - Западна Австралия (стратегия и парламент)
• 2008 - доклад на ОИСР към нула 

• 2010 - Австралия - сигурни принципи и визия за системата
• 2015 - Система за сигурност на Обединеното кралство
• 2016 - OИСР/МТФ - нулеви смъртни случаи при ПТП и сериозни     

наранявания: водеща промяна на парадигма към сигурна   

система (принципи и пътувания)
• Много повече визия нула, към нула декларации
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ВИЗИЯ НУЛА? Идеята  е възникнала в Швеция през 1994г.

- Декларация на Парламента в която се определят основните права за 

безопасност на гражданите на пътя-1997 г.

- Те се основават на общото предположение че никой не желае да навреди на      

себе си или на други хора, независимо от обстоятелствата при които  

използва пътя .

- Факт е обаче че САТ не е безопасна дори и за тези които  я използват по най-

добрия начин и отговорно.

- Всеки има право:

. да ползва пътищата без заплаха за живота и здравето си;

. Да полза пътищата без неволно да застрашава живота на другите;

. На устойчива и безопасна мобилност;

. На информация относно проблемите на БД;

. На системно и непрекъснато подобряване на безопасността и има 

задължението да предприеме коригиращи действия след откриването на     

всяка опасност, която може да бъде намалена и отстранена.
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Визия Нула . Цел: никой да не бъде убит или ранен в СДП.

Философия а безопасността:

1.Хората правят грешки, които могат да доведат до  ПТП. Въпреки това никой  не бива  

да умира или да бъде  нараняван в резултат на тези грешки . Системата трябва да му 

помага и да го пази.

2.Човешкото тяло има ограничена биомеханична толерантност и елементите на системата     

трябва да бъдат съобразени с нея . При удар със скорост над 30км/час , нараства риска от   

смърт.

3.Безопасността на движението е споделена отговорност между участниците в движението и     

тези които проектират, изграждат, експлоатират и използват системата    

за движение по пътищата.

4.Всички части на системата трябва да бъдат с висока степен на 

безопасност и в комбинация да умножават защитните ефекти. Ако  една част се повреди,     

другите  да защитават хората.(хора, пътища, автомобили, медицинска помащ)

Веригата от събития водещи до тежки наранявания и смърт може да бъде прекъсната на      

много места.
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 В центъра на системата стоят хората със своите слабости
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 Принцип 1:Хората по природа правят грешки. 

- Когато тези   грешки се случват на пътя, в условията на високите скорости 

последствията са  ПТП.  

. Разсейване-визуално, физически, мисловно, комбинирано

. Намалени способности -алкохол, наркотици, лекарства..

-умора, дремливо шофиране 

- заболявания, временни, хронични..

. Не знание, не достатъчни умения , възрастови изменения.. 

. Хората са слепи за кинетичната енергия 

- една единствена грешка на един от хилядите участници в   

движението може да доведе до катастрофа..
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 Хората са слепи за кинетичната енергия, не могат да я видят, чуят, пипнат..

Процеси на пътя –хора и превозни средства, движение

Енергийна оценка

2

Кинетичната енергия          Ек = m.V/2

Потенциална енергия         Еп = m.g.h

Ек = Еп

2

h = V/2g
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 Принцип 2:Човешкото тяло лесно уязвимо.

- тялото не е в състояние на издържа удари над 30км/час
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 Страничен удар – 50 км/час                        Челен удар   - 70 км/час
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 Удар страничен в дърво   - 30 км/час
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Принцип 3: ПБ е споделена отговорност между ползватели и проектанти

Ползватели – да спазват правилата

Проектантите и право прилагащите органи са които са отговорни за 

функционирането на системата.

Грешките да не водят да смърт и тежки наранявания.

Веригата от събития, които водят до смърт и наранявания трябва  да бъде 

прекъсната по начин, който е устойчив и риска  от загуба    

на здраве да бъде елиминиран
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 Принцип 4:Система която да опрощава грешките.

За да има система която да опрощава грешките,    

трябва да се работи за:

- безопасна пътна инфраструктура;

- безопасни автомобили;

- безопасни участници в движението;

- безопасна скорост;

- качествена дейност след катастрофата.

Всички части на системата трябва да бъдат на високо    

ниво и в комбинация да умножават защитните  

ефекти опазване на хората.



27/10/2017 http://dokkpbdp.mvr.bg 28



Семинар „Към Визия нула жертви от пътнотранспортни произшествия“
ББАПБ, Пътна полиция, СБЖ, гр. Правец, хотел "RIU Pravets  Resort ", 
25-ти – 26-ти октомври, 2017г. 

Безопасна система - Бариерите за успех
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Енергия при 
Движени е

Институционален  
капацитет. Системен 
подход Финансиране

УПРАВЛЕНИЕ НА БД

ПЪТИЩА

АВТОМОБИЛИ

ХОРА

ОПАСНОСТ

Лош проект
Лошо строителство
Лошо поддържане

Ниски държавни стандарти
Лош индивидуален избор
Лошо поддържане

Каски, колани, скорост,
шофиране в пияно състояние 
Уязвими хора

Тази енергия не може да се види, чуе, 

помирише, вкуси или докосне от 

хората..За съществуването и, ние 

научаваме от опит, но това е абстрактно 

понятие, което децата на 8 - 10 години не 

могат да разберат.

Ниски държавни стандарти. 
Лош индивидуален избор.

Смърт или телесна 
повреда, веднага

Смърт или телесна 
повреда настъпили 
по-късно във времето

ТРАВМИ
ГРИЖИ
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 Безопасни участници в движението?

 Между раждането и смъртта има живот

 От кога започва БД за човека?

 Колко време прекарваме в движението по пътищата за 100 г. живот? 

При 2 до 8 часа на денонощие -от 8 до 32 години живеем на пътя.

Какво знаем за правилата и процесите?

 Семейството- децата

 Наследственост, биологична и унаследена.Отношение.

 Децата- пътници, пешеходци , водачи, -по един и същи начин

 1200-1400, Как ги учим и как им показваме?

 Програми за обучение на майки

 Механично повторение на негативни поведенчески модели предавани от 
поколение на поколение

 Ролята на родителя 
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 Семейните катастрофи

 Родители убиват децата си,мъже жените си, дядовци внуците…….

 Любовта между хората,губи битката със скоростта и емоциите

 Детската градина

 Училището-ЗУПУО

 Новите водачи-програми, придружител

 Корпоративната отговорност 

Висока смъртност при трудовите пътувания- 40% от общия брой   

загинали. ЕС –от 10 с . с. от трудови злополуки,  6 са от ПТП.

Инструкция на ООН държавната администрация. 

Международен стандарт БДС ISO 39001:2014“Системи за     

управление на безопасността на движението“
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 Контролна система-ускорено изграждане

Предпазва участниците в движението от неправомерни и опасни действия

Наситеност   -20 камери на 1 млн. жители у нас.

В Швеция  - 173

Култура за безопасно участие движението по пътищата като част от    

проблема – култура за здравословен начин на живот

БД, проблем на общественото здравеопазване

На пътя има борба  между живота и смъртта. По някога и само 10км/час  

превишаване на скоростта ни вкарва в зоната на смъртта. 
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Метри                  

 

50 км/ч 

55 км/ч 

60 км/ч 

65 км/ч 

70 км/ч 

75 км/ч 

80 км/ч 

                 

 

 5      10     15      20     25     30     35     40     45     50     55     60     65     70     75     80     85 

РЕАКЦИЯ СПИРАНЕ СПИРА НА ВРЕМЕ 

ДОКОСВАНЕ 

УДАР С 32 КМ/Ч 

СПИРА НА ВРЕМЕ 

УДАР С 46  КМ/Ч 

УДАР С 57 КМ/Ч 

УДАР С 66 КМ/Ч 
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Метри                  

 

50 км/ч 

55 км/ч 

60 км/ч 

65 км/ч 

70 км/ч 

75 км/ч 

80 км/ч 

                 

 

 5      10     15      20     25     30     35     40     45     50     55     60     65     70     75     80     85 

РЕАКЦИЯ СПИРА 
 

СПИРА НА ВРЕМЕ
  

УДАР С 44 КМ/Ч 

УДАР С 32 КМ/Ч 

УДАР С 14 КМ/Ч 

УДАР С 53  КМ/Ч 

УДАР С 63 КМ/Ч 

УДАР СЪС 70 КМ/Ч 
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 Скоростта - движение- „В-А-П“

 С избора на скоростта-избираме последствията

- повишен риск-по малко време за да се реагира

- спирачен път

- ъгъл на виждане: 40км/час -100гр.,130км/час -30

- зона 60км/час: 65 –риска х2;70-х4;75-х10;80-х32

- риск от загуба на управление

- скоростта на движение по време на удара при  

катастрофа определя тежестта на последствията
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 Какво е травматизма по пътищата? 

 Защо загиват хората след като никой не иска???????

 Война                            - ?

 Бедствие                        - ?

 Епидемия                       - ? 

 Болест която непрекъснато отнема здраве и живот на хората, но 
обществото не реагира достатъчно, като на хремата, грипа, 
настинката и др. Наследствена –фамилна и институционална или 
нещо друго - ? 

 В движението по пътищата хората са изложени и на ежедневна 
смъртоносна заплаха за която много хора са сляпи.

 Трябва ли това да е цената на нашата мобилност ?
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Всяко пътуване има начало и два края.Единият е през 
портата на катастрофата през с която се влиза еднопосочно.

Живот след катастрофата
- 80% от т.р. не се възстановяват напълно;

- 1 от 6 случая, член на семейството спира да работи;

- 34% са прекратили работата или учението си;

- 18% са извършили промени в дома се, от тях 30% са     

сменили дома си;

- повече от 7 дни в болница,70% тежка депресия…$;

- 70% са с намалени възможности за работа;

- над 50% загуба на приходи над 200 евро на месец;

- 19% загуби над 1000 евро на месец;

- нараняванията-сериозна загуба на доход;

- починалият е единствения работещ в семейството

- последствията не спират до глобите…
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 Положителни практики за населените места

 1. На входовете на населените места
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 2.При приближаване към пешеходна пътека за водача
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 Изкуствени неравности преди пешеходната пътека
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 Ограничаване спирането и подобряване видимостта
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 Пешеходни острови
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 Надписи за пешеходците
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 3.Кръстовища, кръгови, мини кръгови
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 Повдигнати кръстовища
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Ограничаване спирането на кръстовище
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 5.чокери
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 6. Чикани - изкуствени завои за забавяне на трафика
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 7. 30 км зони
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 Погледни към визия нула
За нова култура за безопасност на движението като част от големия  

проблем ,културата за здравословен начин на живот.
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Промяна на философията за безопасността на движението

война, бедствие, епидемия, наследствена болест….визия нула.
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ЗАЕДНО ВСИЧКИ НИЕ 

МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА 

НА МИЛИОНИ ХОРА

ВСЕКИ ЖИВОТ СИ ЗАСЛУЖАВА 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Секретар ДОККПБДП    

инж. Алекси Кесяков
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