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Управление безопасността на 

пътната инфраструктура

Член 5 Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа 
1. Държавите членки гарантират извършването на цялостна оценка на 

безопасността на цялата пътна мрежа в експлоатация, обхваната от 

настоящата директива. 

2. В цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа се прави оценка 

на риска от произшествия и степента на въздействието на произшествията, 

въз основа на: 

а) първо, визуален преглед, на място или чрез електронни средства, на 

проектните характеристики на пътя („заложената“ безопасност); както и 

б) анализ на участъците от пътната мрежа, които са в експлоатация повече
от три години и по които са ставали голям брой тежки произшествия, 

съотнесено към пътното движение

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1936 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, 
бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) 



Управление безопасността на 

пътната инфраструктура

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) (1) Управлението 
на безопасността на пътната инфраструктура включва задължително провеждането на следните 

процедури:

1. цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа; …

Чл. 36б’. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) (1) Цялостна оценка на безопасността на 
пътната мрежа е оценка на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и 

последствията от тях въз основа на:

1. визуален оглед - на място или чрез електронни средства, на проектните характеристики 

на пътя - вградена пътна безопасност;

2. анализ на участъци от пътната мрежа, които са в експлоатация повече от три години и 

по които е настъпил определен брой пътнотранспортни произшествия, съотнесено към пътния 

поток.

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА



Управление безопасността на 

пътната инфраструктура

(4) Въз основа на констатациите от оценката по ал. 1 и в случай че е установена 

необходимост от предприемане на последващи действия, администрациите, 

управляващи пътя, извършат целенасочени инспекции или предприемат преки 

коригиращи действия, осигуряващи безопасността на движението.

(5) Въз основа на резултатите от оценката по ал. 1 и с оглед на определяне на 

нуждите от предприемане на последващи коригиращи действия всички участъци от 

пътната мрежа се класифицират в не по-малко от три категории според нивото им 

на безопасност.

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА



• Цялостната картина за нивото на пътна безопасност по пътната мрежа;

„за идентифициране на участъци от мрежата, които следва да бъдат предмет на по-подробни инспекции за 
пътна безопасност, и за приоритетно подреждане на инвестициите в съответствие с потенциала им за 

повишаване на безопасността за цялата мрежа“ (ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1936 )

• Приоритизиране на действията и предприемане на необходимите мерки; по-ефективното разпределение 
на наличния бюджет с цел повишаване безопасността на движение;

„по-добро идентифициране на пътните участъци, където възможностите за повишаване на безопасността са 
най-големи и където целенасочената намеса би трябвало да доведе до най-големи подобрения“(ДИРЕКТИВА 

(ЕС) 2019/1936 )

• Допълнителен стимул и инструмент на отговорните институции за осигуряване необходимото 
финансиране;

• В услуга на водачите при избор на маршрут и повишаване концентрацията при управлението на МПС.  

„приоритизираните планове за действие следва да гарантират, че необходимите мерки се изпълняват възможно 
най-бързо. По-специално, след констатациите на цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа 

следва да се предприемат целенасочени инспекции за пътна безопасност или, ако е възможно и разходно 
ефективно, преки действия за отстраняване или намаляване на рисковете за пътната безопасност, без да се 

създава излишна административна тежест.“(ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1936 )

Защо?

Цялостна оценка на безопасността на 

пътната мрежа?



Методи за оценка на пътната безопасност

РЕАКТИВЕН

Анализ на статистиката за ПТП

“…участъци от пътната

мрежа, които са в 

експлоатация повече от три 

години и по които е настъпил

определен брой ПТП, 

съотнесено към пътния поток“

Необходима е достатъчна и изчерпателна  

статистическа база данни 

Защо да чакаме да се случат ПТП, за да 

предприемем действия

Неподходящ за нови пътища/отсечки, 

рехабилитации, участъци с ниска 

интензивност на движението

Добре познат, традиционен

ПРОАКТИВЕН

Оценка на „вградената“ 

пътна безопасност -

статистическо-

математически модели за 

оценка на риска от ПТП на 

база интензивност на 

движението и проектните 

характеристики на пътя

Мерки за предотвратяване на 

произшествията, преди те да се случат

Детайлните одити, инспекции – ефективни 

методи, изискват време и използване на 

повече ресурси

Дългосрочно и предвидимо бюджетиране за 

реализиране на последователно и устойчиво 

планиране

Подходящ и за нови проекти



Модел от проект PRACT (Predicting Road ACcidents) - (CEDR) –

модели за прогноза на ПТП (APMs) и Модифициран фактор на 

ПТП (CMFs)

ETSC PIN (performance index) ratings

EuroRAP/ iRap протоколи

ESN – Национална методология Германия

US Highway safety Manual  - Прогнозен метод и IHSDM софтуер

Модел за оценка на Световната Банка - Road Safety Screening 

and Appraisal Tool (RSSAT)

Австралийски инструментариум за безопасност и софтуер 

АNRAM 

ARSA – Aerial Road Safety Assessment

Методи, използващи сателитни изображения

Методи за оценка на пътната безопасност

Европейски и международни модели



• ББАПБ

• АПИ

10 Проектни партньора

12 асоциирани 
стратегически 
партньора

• Инвестиционни планове

за по-безопасни пътища

• Уязвими участници в 

движението

• ИТС и управление на 

скоростта

• Безопасност на 

движението около 

училища

4 тематични области

Период 

01.06.2018г. – 31.05.2021г. 

Пилотен проект

Инвестиционни планове за 
по-безопасни пътища

• утвърдени
процедури според
протоколите на iRAP

• Експерти ББАПБ и
iRap акредитирани
доставчици

RADAR

Risk Assessment on Danube Area Roads

Проект Радар



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за 

по-безопасни пътища

Проучване

Картиране на 

риска

Обследване и 

Кодиране във

VIDA

SRIP

Инвестиционен 

план

Готов за 

изпълнение

проект

SaferRoadsInvestmentPlans



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за по-

безопасни пътища

Проучване

„Картиране“ на 

риска

1. Избор на пътни участъци за обследване –

• обзор на качествени и количествени показатели на 

РПМ

• обзор основни методи за оценка на риска от ПТП 

• обзор статистика ПТП за 5 години

2. УКПТП + консултация с АПИ и ДАБДП

• Път I-5 Русе – Бяла от км 6+700 до км 56+200, общо = 49,5 км

• Път II-55 „Проход на Републиката“ от км 0+000 до км 57+800

• Път II-21 Русе – Силистра, общо ≈ 124 km

Проект Радар



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за по-

безопасни пътища

Обследване и 

Кодиране във VIDA

Оценяване на 

пътяОбработване 

(ViDA)

Кодиране на 

пътя

Пътен проект

Обследване на 

пътя

• Обследване съгласно iRAP методологията

• Обследването е осъществено на 04 - 05.08.2020г.

• Измерва се на всеки 10 m – изчислява за всеки 100 m

• Съблюдават се повече от 30 елемента от инфраструктурата

• Базира се на солидно международно изследване

• Технически надзор от Глобалния технически комитет на iRAP

Проект Радар



Пътни атрибути за кодиране

Стабилизиран банкет –

ляво

Осигурен тротоар – ляво

Крайпътен обект – ляво

Отстояние – ляво 

Тип район

Скорост

СДГИД

Съоръжение за 

мотоциклети

Съоръжение за 

велосипеди

Поток на 

велосипеди

Поток на 

пешеходци

Данни за крива

Банкет – дясно

Осигурен тротоар – дясно

Крайпътен обект – дясно

Отстояние – дясно

Тип кръстовище

Качество на 

кръстовище

Честота на 

пресичане

Канализиране

Точки за достъп до 

имот

Съоръжение за 

пресичане

Качество на 

пресичане

Управление на 

скоростта

Пътни ремонтни 

дейности

Средна разделителна

Шумна маркировка на 

осевата линия

Разстояние видимост

Очертаване

Наклон

Широчина на 

лента

Брой ленти

Състояние на

настилката

Сцепление

Улично осветление

Странична шумна 

маркировка

Паркиране на 

превозни средства

Сервизен път

Огради за пешеходци



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Инвестиционен

план за по-

безопасни

пътища

Star Ratings 

Обобщени резултати от обследването

Рейтингова система за оценка 

 Vehicle Occupant Motorcycle Pedestrian Bicycle 

Star Ratings Length 

(km) 

Percent Length 

(km) 

Percent Length 

(km) 

Percent Length 

(km) 

Percent 

5 Stars 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0.% 

4 Stars 10.2 4.35% 9.1 3.88% 0.5 0.21% 2.1 0.9% 

3 Stars 29.3 12.50% 17.8 7.59% 4.8 2.05% 2.5 1.07% 

2 Stars 54.1 23.08% 36.7 15.66% 18.20 7.76% 15.4 6.57% 

1 Star 117.2 50% 147.2 62.8% 12.7 5.42% 13.9 5.93% 

Not 

applicable* 

23.6 10.07% 23.6 10.07% 198.2 84.56% 200.5 85.54% 

Totals 234.4 100% 234.4 100% 234.4 100% 234.4 100% 

 

Проект Радар



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Инвестиционен

план за по-

безопасни

пътища

Карта Звездна оценка от гледна точка на пътниците – преди 

въвеждане на предложените мерки – II - 55

 Vehicle Occupant 

Star Ratings Length 

(km) 

Percent 

5 Stars 0.0 0% 

4 Stars 1.1 1.91% 

3 Stars 9 15.60% 

2 Stars 7.5 13% 

1 Star 40.1 69.5% 

Not applicable* 0 0% 

Totals 57.7 100% 

 

Проект Радар



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Инвестиционен

план за по-

безопасни

пътища

„Risk Worm“ – инструмент за по-бързо идентифициране на 

рисковите участъци по дължина на пътя – пиковете обикновено са 

рискови участъци – кръстовища, остри криви и т.н. ; път II - 55

Проект Радар



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Оценка след въвеждане на SRIP



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Инвестиционен

план за по-

безопасни

пътища

Проект Радар

• Прогноза за аварийността - въз основа на данни, подкрепени от

рейтинговата оценка и данните за трафика, се генерират прогнози за ПТП

с убити и такива с тежки наранявания за цялата мрежа;

• Потенциални мерки за подобрение - За всеки участък от пътя се тестват

различни възможни мерки за подобрение и потенциала им за намаляване

на смъртните случаи и нараняванията;

• Икономически анализ – Всяка мярка се оценява спрямо критериите за

икономическа ефективност на проекта, като се използват данните за

разходите за мярката за подобрение на безопасността, събрани по-рано в

проекта. Съотношението Ползи/Разходи за съответната мярка често се

определя като минимално изискване и отправна точка за анализ. Това

гарантира, че предложената програма е достъпна и демонстрира

отговорно използване на публичните средства.

Total FSIs Saved Total PV of Safety 

Benefits

Estimated 

Cost

Cost per FSI 

saved

Program 

BCR
4 059 288 158 264 136 292 283 33 575 2



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Инвестиционен

план за по-

безопасни

пътища

Проект Радар

Deaths and 

serious 

injuries

Deaths 

(per 

year)

Deaths 

and 

serious 

injuries 

(per year)

Deaths and serious injuries (20 years)

Before 

Countermea

sures

29 318.9 6 378

After 

Countermea

sures

10 108.2 2 164

Prevented 19 210.7 4 214

FSI reduction 66 %

Program 

BCR
2,0

Cost per 

deth and 

serious 

injuries 

prevented

33 575



3. Star Ratings и Инвестиционни планове за 
по-безопасни пътища



ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Инвестиционни планове за

по-безопасни пътища

Проект Радар

Готов за 

изпълнение

проект

• Проектната разработка представя графично мерките, които 

са предвидени в изследването SRIP, като всяка една от тях е 

локализирана и дефинирана със съответния километраж;

• Избран е 5 километров участък, започващ от Път I-5 Русе –

Велико Търново от км 51+560 до км 56+560, чието начало 

съвпада с началото на измерването;

• Представени са чертежи, които съдържат постоянна 

организация на движението на гореспоменатия пътен участък

и прилежащите кръстовища с пресичащите го пътища, както

мероприятия за подобряване на пътната безопасност, които

са регистрирани и предписани на база изследването SRIP

Готов за изпълнение проект



Километраж на измерване

Хектометраж на измерване 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0

Допълнителна лента (2 + 1 с ОСП) 4.9 5.0

Разделителен остров с пътна маркировка 0.1 0.2 4.9 5.0

Остраняване на препятствия - ляво

Отстраняване на препятствия - дясно 0.1 5.0

Подобряване на сигнализация (кръстовище) 1.5 3.1 4.6

Средна разделителна ивица 

< 1м
0.1 0.2

Средна разделителна ивица 

1-5 m
0.1 0.2

ОСП в оста на пътя 0.1 0.2 4.9 5.0

Осигуряване на тротар - ляво (в съседство с пътя) 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Осигуряване на пешеходна алея ляво (> 1 м) 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Осигуряване на тротар - дясно (в съседство с 

пътя)
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.7

Осигуряване на пешеходна алея дясно (> 1 м) 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.7

Подобряване качествата на маркировката в 

кривата
0.1 4.7

Подобряване качествата на  разделителната 

маркировка
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Лента за изпреварване 0.1 0.2 4.8 4.9 5.0

Осигуряване на    сигнализирано паркиране 3.4 3.5 3.9 4.1

Ограда за пешеходци 3.9 4.2

ОСП - ляво

ОСП - дясно 4.9 5.0

Кръгово кръстовище 0.3

Водеща ивица от термопластик 4.9 5.0

Стабилизиране на банкет - ляво (> 1м) 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0

Стабилизиране на банкет - дясно (> 1 m) 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.7 4.9 5.0

Несигнализирано пешеходно пресичане 4.6

Пресичане на сигнали (4 крака) 0.3

Несигнализирано пресичане 0.1 0.2 3.4 3.6 3.8

Широка разделитена маркировка 0.1 0.2 4.9 5.0

Хектометраж на измерване 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0

Километраж на измерване

Ведомост на регистрираните мерки за подобряване на безопасността на движението

56+560 55+560 54+560 53+560 52+560

1+000 2+000 3+000 4+000 5+000

          ПОСОКА НА ИЗМЕРВАНЕ →

1+000 2+000 3+000 4+000 5+000



Основни изводи и препоръки

• Ефективното управление на безопасността на пътната инфраструктура е от ключово значение
за подобряване безопасността на движение по пътищата и намаляване на произтичащите от

пътно-транспортните произшествия социални и финансови загуби;

• Въвеждане на методология за Цялостната оценка на безопасността на пътната инфраструктура-

цялостната картина за нивото на пътна безопасност по пътната мрежа; За приоритизирането на

действията и предприемане на необходимите мерки, както и по-ефективното разпределение

на наличния бюджет;

• Икономическите оценки (анализ Ползи - Разходи) - ценен инструмент за сравнение и

приоритизиране на преки коригиращи действия;

• Необходимо е планиране на дейностите по поддържане на пътната инфраструктура, въвеждане

на Система за управление на пътните настилки (активите на пътната инфраструктура) и
обвързване с методологията за цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа;

• Усилия за осигуряване на дългосрочно и предвидимо целево финансиране на проекти,

конкретно насочени към повишаване нивото на безопасност на пътната инфраструктура.



д-р инж. Ванина Попова
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