СТРАТЕГИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2020 г.
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1. УВОД
Стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Област
Хасково е разработена в съответствие с предмета, принципите, целите и визията на
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата за
периода 2011 – 2020 година. В нея са залегнали основните задачи, които предстоят за
изпълнение, с цел постигане в дългосрочен план на целите на Националната стратегия, в
съответствие с правомощията, компетенциите и функционалните задължения на Областния
управител, както и с природо-географските, демографските и инфраструктурните
характеристики на територията на Област Хасково.
За периода 2001 - 2011г. по пътищата на област Хасково, в резултат на
пътнотранспортни произшествия са загубили живота си 387 граждани и 2393 са получили
специализирана медицинска помощ след телесни наранявания. Част от тях са останали с
трайни физически и ментални увреждания за цял живот.
В ретроспективен план динамиката на тежките пътнотранспортни произшествия,
убитите и ранени граждани за периода 2001 – 2011г. е представена със следната графика:
Съществуват 2 периода (2001г. - 2002г. и 2010г. - 2011г.) с тенденция към увеличаване
на тежките ПТП и 7-годишен период (2003г.-2009г.) на спад. Като цяло тенденцията при
жертвите от пътнотранспортни произшествия е към намаляване, като най-малък е броя на
загиналите през 2011 г. - 24.
Независимо от големия спад на жертвите през 2011 г., броя на загиналите на 100 000
души население е 9, което е сравнително висока смъртност, спрямо регистрираната
смъртност по европейските пътища.
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Основните фактори за настъпване на ПТП, зависят от компонентите на системата
„Човек-автомобил-път-среда” /”ЧАПС”/. Но те зависят и от други елементи, извън
посочените по-горе. Съществуват различни теории, обясняващи причините и фазите, при
които настъпва и протича ПТП. По съществените са „Теория на неуправляемостта”, „Теория
на ситуациите” и „Теория на пропорционалната зависимост”. В
„Теория на
неуправляемостта” основната теза, е че ПТП настъпва винаги, когато е налице период на
неуправляемост на МПС. ПТП не би възникнало, ако водачът би могъл да се справи и да
овладее автомобила, за да го предотврати.
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„Теория на ситуациите” обяснява, че всяко ПТП и неговите последици се дължат на
случайно стекли се обстоятелства, породени от неизвестни причини. Тези обстоятелства са
непредвидими и водачите на ППС не са в състояние да ги очакват и предотвратят. Тази
теория е свързана с фаталността на ситуацията.
„Теория на пропорционалната зависимост” се характеризира със съпоставяне на
автомобилостроенето и нарастване на броя на ПТП, т. е. с увеличаване броя на МПС, расте и
броя на ПТП. Статистиката обаче показва, че разглеждайки това съотношение по години, не
се забелязва определена зависимост. Може да се направи извода, че събитието ПТП е
непредвидимо и е независимо от автомобилизацията.
Следователно, възникването на ПТП зависи от факторите, характеризи-ращи
компонентите на системата ”Човек-автомобил-път-среда”. Задачите на всички звена, които
имат отношение към безопасността на движението, са свързани с контрол на факторите, на
които може да се повлиява и с предотвратяване на тези фактори, които могат да настъпят
при определени условия.
Голяма част от пътнотранспортните произшествия са предотвратими и са отражение
на съществуващото поведение на участниците в движението, нивото на конфликтност на
пътната инфраструктура и нейната активна и пасивна безопасност, техническата изправност
на автомобилния парк и неговата активна и пасивна безопасност, както и състоянието на
долекарската и специализираната медицинска помощ.
Намаляването на жертвите и загубите в резултат на пътнотранспортните
произшествия следва да се търси в изменението на тези определящи аварийността фактори,
чиято промяна изисква постоянни действия и съответни инвестиции.
2. ПРЕДМЕТ НА СТРАТЕГИЯТА
Предмет на стратегията са всички онези обществени отношения, факти и
обстоятелства, които оказват неблагоприятно влияние върху безопасността на движението,
както и всичко онова, което има противодействащ ефект спрямо тежките пътнотранспортни
произшествия и тежестта на последствията.
3. ПРИНЦИПИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
В центъра на дългосрочните принципи на настоящата стратегия за формиране на
политиката по безопасността на движението стои тезата, че по-голямата част от
катастрофите са предотвратими. Намаляването на пътнотранспортните произшествия
изисква обединяване на усилията на голям брой институции и воля за провеждане на
конкретни мероприятия за безопасно функциониране и намаляване на грешките в системата
„човек - автомобил – път - среда”. В тази връзка, философията на настоящата областна
стратегия ще бъде подчинена на следните принципи:
3.1. Принцип на ограничените човешки възможности.
Човешкият фактор е от основно значение за безопасността на движението.
Способността за преценка на пътнотранспортната обстановка, времето за реакция и
уменията за управление на МПС са строго индивидуални. В тази връзка, за осигуряване
безопасността на движението, следва да се откриват, систематизират и анализират
човешките грешки и да се прилагат подходи за тяхното елиминиране и смекчаване на
действието им.
3.2. Човешкото тяло е лесно наранимо.
Човешкото тяло е силно уязвимо и с ограничени възможности да понася ударите в
резултат на ПТП. Превишаването на пределите на тези възможности води до наранявания и
смърт. Безопасността изисква създаването на такава пътнотранспортна система, при която
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усилията, които се получават при пътнотранспортно произшествие да са в границите на
възможностите на човешкото тяло да понася удари. Докато при автомобилите, които със
своите активни и пасивни системи за безопасност, в известна степен защитават своите
пътници и другите участници в движението, при велосипедистите и мотористите
единствената задължителна защита е обезопасителната каска, а пешеходците нямат и такава.
Следователно, трябва да се търсят други начини за защита на тези участници в движението,
с които да се намалят до минимум, дори да се премахнат изцяло възможните конфликтни
точки между транспортните и пешеходните потоци, като проектиране и изграждане на алеи
за пешеходци и велосипедисти, пешеходни подлези и надлези, елиминиране на потенциално
опасните участъци от пътя чрез безопасни пътни съоръжения, или адекватна организация на
движението и др. под.
3.3. Безопасността на движението е споделена отговорност.
Безопасността на транспортна система е функция от отговорното поведение на
участниците в движението, съчетано с експертните качества и усърдие на проектантите и
инженерите на пътната инфраструктура и с безопасността на автомобилния парк. Участника
в движението остава отговорен, съобразявайки се с всички правила за движение, като
ограниченията на скоростта, използването на обезопасителни системи, доброто и
контролирано управление, както и техническото поддържане на автомобила за осигуряване
добри показатели на безопасност.
Безопасното участие в движението е съвместна отговорност на неговите създатели,
организатори и потребители - на всички участници, на цялото общество. Политиката за
пътна безопасност следва да бъде обвързана с други отрасли като енергетика, околна среда,
наука и образование, здравеопазване, технологии, търговия и други.
Споделената отговорност изисква конкретни действия на държавните институции,
регионалните и общински власти, неправителствените организации, частния сектор и
гражданското общество, всеки от тях в своята сфера на действие.
3.4. Транспортната система е приятел на човека.
Безопасността на транспортната система зависи от успешното изолиране на
източниците на кинетичната енергия (масата и скоростта), с което се цели избягване на
сблъсъка, а когато това не е възможно - контролирано разпръскване на кинетичната енергия,
за да не бъде превишен пределът на биомеханичния човешки толеранс. Целта е да се държат
в изолация източниците на кинетичната енергия и когато това е невъзможно да бъдат
контролирани, така че да не бъде превишена критичната здравословна и жизнена граница на
уязвимост на човешкото тяло.
3.5. Нарастване употребата на обществения транспорт.
Автобусите и влаковете са по-безопасен транспорт от автомобилите и мотоциклетите.
Нарастването на използването на алтернативни видове транспорт е в пряка зависимост от
качествените и количествените показатели на предлаганата услуга и функционалността на
транспортните схеми. Усилията в тази насока, както и въвеждането на автоматизирани
системи за управление на транспортните потоци, ще намали задръстванията и вредните
емисии и ще подпомогне устойчивото развитие.
4. ЦЕЛ И ВИЗИЯ
4.1. Визията за безопасно движение по пътищата на област Хасково през периода
2011 - 2020 г. съвпада с визията на Националната стратегия , а именно:
„БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ”.
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Безопасността на движението по пътищата е едновременно право и отговорност пред
другите за запазване както на собствения живот и здраве, така и живота и здравето на
другите участници в движението.
Всички регионални звена, които имат отношение в този процес, солидарно с
държавата, носят отговорност за това гражданите да се чувстват в безопасност на
обществените места, както и отговорност за тяхното безопасно придвижване като участници
в движението по пътищата.
4.2. Цел на стратегията - намаляване на последствията от пътнотранспортните
произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г.
4.2.1. Намаляване броя на убитите от ПТП с 50% . През 2020 г. техния брой не трябва
да надвишава 14;
4.2.2. Намаляване броя на тежко ранените от ПТП с 20%. През 2020 г. техния брой не
трябва да надвишава 180;
4.3. Темп на намаляване на жертвите съгласно целта на стратегията.
Темп на намаляване до 2020г.
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5.
СТРАТЕГИЧЕСКИ
НАПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Подобряване на управлението на безопасността на движението.
5.1.1. Загуби от пътнотранспортните произшествия.
Приблизителна стойност на материалната щета от един загинал от пътнотранспортно
произшествие на пътя, без да се отчитат неизмеримите стойности на емоционалната вреда,
може да се изчисли, като се определят разходите: за бърза медицинска помощ; за
последващи медицински грижи и манипулации, от временната или постоянна загуба на
трудоспособност, социални разходи за подпомагане на инвалидите, за посещение и
първоначални процесуални действия, за разследване и изясняване на обстоятелствата и
отговорността за произшествието, разходи за наказателни и граждански съдопроизводства,
по изпълнение на наказанията, унищожени и повредени превозни средства, повреди на
пътната инфраструктура, задръствания, временно преустановяване на движението, разходи
за застрахователния сектор и други.
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По статистически данни, загубите от пътнотранспортните произшествия възлизат на
2% от брутния вътрешен продукт на държавата.
Тези загуби са достатъчно основание за ангажиране на пътния контрол и превенцията
в посока намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
5.1.2. Повишаване ролята на институциите за решаване проблемите на безопасността
на движението.
Постигането на трайни резултати за намаляването на жертвите от пътнотранспортните
произшествия изисква конкретизиране на ангажиментите по осигуряване на безопасността
на движението. Всяка една институция на областно ниво трябва да изпълнява своя собствена
политика за постигане целите на стратегията за намаляване на жертвите при ПТП чрез
реализацията на конкретни планове и програми за действие. В тази връзка, Областна
администрация Хасково ще търси партньорство с всяка една институция на регионално
ниво.
5.1.3. Диалог с гражданското общество по проблемите на безопасността на
движението.
Безопасността на движението изисква приобщаване на гражданското общество към
проблема на пътния травматизъм и изграждането на активна мрежа от партньори. За целта
ще бъдат предприети необходимите действия за осъществяване на конструктивен диалог,
обмяна на опит и участие в съвместни проекти, за да може като краен резултат да се оформи
стабилна коалиция за осигуряване на безопасността на движението.
5.1.4. Привличане на неправителствените организации за решаване на проблемите на
безопасността на движението по пътищата.
Неправителствените организации са основен проводник на обществената активност и
проява на форма на ангажираност. Те имат водеща роля в изграждането на стабилна
държавно - обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти,
програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата. За постигане целите на
областната стратегия за подобряване на безопасността на движението, ще се търсят начини
за активизиране на неправителствения сектор в посока на подобряване на комуника-цията и
координацията с регионалните звена и различни форми на партньорство с цел ефективен,
интензивен и ползотворен обмен.
5.1.5. Популяризиране действията на здравния сектор за преодоляване здравните и
психически увреждания на пострадалите от пътнотранспортни произшествия.
Здравният сектор играе активна и водеща роля при решаването на проблемите на
безопасността на движението. Ето защо, областната стратегия ще бъде ориентирана към
подобряването на спешната медицинска и долекарска помощ, рехабилитационните и
следболничните мероприятия, както и към търсене на по-широк медиен достъп за
отразяване на действията по оказваната медицинска помощ и последващото лечение за
преодоляване последствията от пътнотранспортните произшествия.
5.1.6. Активна регионална политика за решаване проблемите на безопасността на
движението.
Проводник и изпълнител на Националната политика по безопасност на движението са
областните и общинските администрации, чийто служебен приоритет е подобряване на
жизнената социална среда в интерес на териториалните общности, респективно на
обществото в неговата цялост. Областните и общинските власти осъществяват пряк контакт
с гражданите и най-добре познават характера и особеностите на движението по пътищата в
региона. Ето защо, областната стратегия по безопасност на движението ще бъде
ориентирана към целенасочена координация с местните власти за подобряване обстановката
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по пътищата, участие в съвместни проекти, осигуряване на финансова подкрепа и
методическа помощ за намаляване на пътния травматизъм.
Като участници в този съвместен процес ще бъдат привлечени 11-те общински
администрации на територията на областта, Областна дирекция на МВР Хасково, в частност
сектор „Пътна полиция”, Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” Хасково, Областно
пътно управление, Регионален инспекторат по образованието – Хасково, Регионална здравна
инспекция и др.
5.1.7. Алтернативни форми на придвижване
Основната цел, която се преследва с алтернативния транспорт, е да се намали
ползването на личния автомобил. За целта е необходимо да се повиши качеството на
обществения градски и железопътен транспорт, в посока на точност, комфорт и осигуряване
на лесни връзки с другите видове транспорт. За да се постигне това, трябва:
• по места в общинските администрации да се завишат критериите при сключване
на договори с превозвачите и да се завиши контрола по изпълнението им.
• местните власти да стимулират развитието на обществения транспорт. Търсенето
и отпускането на субсидии е един от начините за това.
• да се ограничат нелегалните таксиметрови превози, както и извършването на
превози от частни автомобили без необходимите разрешителни.
• да се търсят начини за ограничаване на вредните емисии, задръстванията и
повишаване безопасността на движението; Това може да стане чрез изграждане на
околовръстни пътища в големите градове, чрез въвеждане от общините на забранителни
режими за транзитно преминаване на тежкотоварни автомобили през градовете с цел
намаляване на трафика.
• да се търсят ефективни инфраструктурни решения от общинските администрации
за изграждане на пешеходни зони, които да улеснят преминаването през централните части
на градовете и да осигурят комфорт и безопасност на придвижване на пешеходците.
• да се разработи система от санкции за опазване на околната среда от вредностите
на автомобилния транспорт.
• да се насърчава пешеходното придвижване и велотранспорта, като се изграждат
пешеходни зони и велоалеи.
5.1.8. Безопасно шофиране през работно време
Практиката показва, че една голяма част от злополуките, завършили с фатален край
или тежки усложнения, се допускат от водачи в работно време, или при отиване и връщане
от работа. В тази връзка, трябва да се търсят механизми за повишаване на дисциплината на
шофиране от служителите на държавните и частни институции, включващи разяснителни
мероприятия с представители на МВР, Пътна полиция, ДАИ и др.
5.1.9. Разширяване на държавно-общественото начало при решаване на проблемите на
безопасността на движението в насока на:
• повишаване ролята на областните и общинските комисии по проблемите на
безопасността на движението.
• повишаване ролята на училищните комисии по безопасността на движението за
опазване живота и здравето на децата
• създаване на безопасна инфраструктура в „училищните зони”
• повишаване знанията и ангажиментите на родителите за безопасно движение и др.
• административно укрепване на специализираните звена по безопасност на
движението.
5.1.10. Подобряване на финансирането на безопасността на движението.
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В тази насока следва да се търсят подходи както за целево финансиране, така и за
включване проблемите на безопасността на движението в проектите, които имат отношение
към основните фактори на транспортната система човек - автомобил - път.
5.2. Подобряване на образованието, и уменията на участниците в движението.
Участникът в пътното движение е първото звено от веригата на пътната безопасност и
при него е най-голяма вероятността от грешки. Образованието, обучението и контрола по
спазване правилата за движение трябва да започне от най-ранна детска възраст.
Областната политика по осигуряване на безопасността на движението следва да
насърчава и подкрепя дейността по непрекъснатото ограмотяване на обществото за
постигане на положителни резултати и адекватна реакция по проблема. Повечето от
инцидентите по пътищата са предотвратими, ако се проявява повече толерантност,
уважение, предвидимост и споделена отговорност. Чрез формиране на активна гражданска
позиция и нова култура може да се съдейства за прекратяване на нелепата „война“ по
пътищата на областта и страната.
Обучението и контролът по спазване правилата за движение са от съществено
значение и следва да се осъществява през всичките етапи на човешкия живот. Участниците в
движението следва постоянно да се обучават по проблемите на безопасността по социални и
училищни програми, служебни семинари, кампании и чрез медиите. Целта е предпазване на
хората от пътни произшествия. Инициатори могат да бъдат правителствени и
неправителствени организации, държавни предприятия и общини, търговски дружества,
училища, детски градини и др.
Безопасността на движението трябва да навлезе в ежедневието, в семействата, да се
превърне в неразделна част от проектите свързани с транспортната система. Следва да се
обединят усилията за формиране на повишена отговорност и защитно поведение на
участниците в движението, за нова култура на безопасност, за безопасна пътна
инфраструктура, за безопасни автомобили, за обществена непримиримост спрямо
нарушенията и пропуските в системата за безопасно движение, за предпазване на хората от
загуба на живот и здраве. Следва да се преосмисли нашето поведение като водачи,
пешеходци и пътници, като родители, като организатори, проектанти и администратори,
защото безопасността на движението е споделена отговорност.
Възпитанието на транспортна култура, дисциплина и отговорност у децата, като
участници в пътното движение е немислимо без активното участие на родителите и
семейството. Семейството е основен фактор за началното формиране на умения у децата за
опазването им от пътно транспортните произшествия. За разлика от училището, семейството
има много по-големи възможности за възпитателно въздействие върху децата. За да се
постигнат положителни резултати в този процес между семейството и училището трябва да
съществува непрекъсната връзка и информираност на двете страни за поведението на децата
и родителите, като участници в пътното движение.
Необходимо е привличане на заинтересованите и отговорни институции – ОД на МВР
сектор „Пътна полиция” и Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" да популяризират в
образователните институции натрупания положителен опит по опазване на децата и
учениците в пътното движение.
Необходимо е подобряване на материално-техническата учебна база и нейното
обзавеждане. Малък е броят на обзаведените кабинети по безопасност на движението или
пригодени класни стаи, занемарени са учебните полигони в професионалните училища и
детските площадки в ЦДГ и училищата. В населените места липсват велосипедни пътеки и
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децата управляват своите лични велосипеди, мотопеди и мотоциклети в опасна близост с
различни МПС.
5.2.1. В семействата:
• създаване на условия за ангажиране на семействата за възпитание на децата от
най-ранна възраст на правилно и безопасно поведение в пътното движение;
• организиране на информационни кампании в семействата за значението на личния
пример на родителите за безопасно участие в пътното движение;
• организиране на тематични информационни кампании за родители и водачи на
МПС за поведението и реакциите на децата от 7 до 14 години като участници в пътното
движение;
• периодично разпространяване на информации за опасностите, застрашаващи
живота и здравето на децата и учениците при ежедневното придвижване от дома до училище
и обратно;
• разработване и прилагане на комплекс от методи и средства за повишаване на
културата и обучение на родителите по безопасност на движението;
• организиране на областни мероприятия на тема безопасно участие на децата в
пътното движение – конкурси, изложби, викторини, състезания, празници и др.
• Създаване на организация за привличане на НПО за изготвяне и популяризиране
на обучителни програми за запознаване на децата в семейната среда с правилата за
безопасност на движението.
5.2.2. В детските градини:
• създаване на условия за внедряване на методи и средства и провеждане на единна
политика за обучение на децата в детските градини;
• организиране на първоначално и продължаващо обучение за професионална
квалификация на учителите по методика на обучението на децата по безопасност на
движението по пътищата;
• разпространяване на добри практики на областно ниво по отношение на
възпитанието и обучението за безопасно участие на децата от детските градини в пътното
движение;
• организиране на разговори и дискусии в родителските срещи на тема
„Психофизиологическите особености на децата, като участници в пътното движение”;
• организиране и провеждане на областни състезания, конкурси, викторини и др. по
безопасност на движението за семейства с деца в предучилищна възраст;
• изграждане и подобряване на детските площадки по безопасност на движението в
детските градини;
• използване на новите технологии и интерактивни методи в обучението на децата
по безопасност на движението;
• извършване на периодичен контрол от страна на РИО на учебния процес по
безопасност на движението по пътищата в детските градини по отношение на спазване на
учебната документация, състояние на материалната база, осигуреност с учебна и
методическа литература и квалификация на учителите.
5.2.3. В основните училища:
• създаване на условия за внедряване на единна политика за обучение на децата за
формиране на знания и умения за опасностите в пътното движение, които застрашават
здравето и живота;
• създаване на условия за внедряване на система за поетапна проверка на знанията и
уменията и издаване на сертификат за безопасно участие като пешеходци и велосипедисти;
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• организиране на първоначално и продължаващо обучение за професионална
квалификация на учителите по методика на обучението по безопасност на движението по
пътищата;
• разпространяване на добри практики на областно ниво по отношение на обучението
на учениците от І до VІІІ клас по безопасност на движението по пътищата;
• използване на новите технологии и интерактивни методи в обучението на децата и
учениците по безопасност на движението;
• организиране на разговори и дискусии в родителските срещи на тема:
 Психофизиологическите особености на децата, като участници в пътното движение;
 Безопасният маршрут на учениците от дома до училище и обратно;
 Типични нарушения на децата като участници в пътното движение;
 Ролята на родителя като водач на семейния автомобил за възпитанието и обучението
на детето;
 Ролята на родителя за възпитание на транспортна култура и етично поведение на
детето, като участник в пътното движение.
• създаване на условия за обучение на децата по безопасност на движението в
извънкласни и извънучилищни форми;
• разширяване на възможностите за обучение на децата и учениците на правила за
безопасно управление на велосипеди, каране на ролери и скейбордове;
• организиране и провеждане на областни кръгове на Национална викторина по
безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”;
• създаване на условия за участие на училищата в Национална викторина по
безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”;
• създаване на условия за участие на училищата в Републикански шампионат по
приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението” и др.;
• организация на прояви, свързани с Европейската седмица на мобилността и
Световния ден без автомобили от Националния календар за извънучилищни дейности на
МОМН;
• организиране на дейности за отбелязване на Световният ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия;
• своевременно информиране на обществеността, децата и учениците за станалите
пътно транспортни произшествия с участието на деца и ученици;
• изготвяне и разпространяване на листовки с препоръки към децата и учениците,
управляващи мотоциклети, мотопеди, велосипеди, ролери, скейборд;
• изграждане и оборудване на кабинети по безопасност на движението и площадки
по безопасност на движението в училищните дворове;
• провеждане на ежегодни специализирани полицейски операции „Децата тръгват
на училище”, и „Ваканция! Да пазим децата на пътя!”;
• участие на учениците в ученически патрули, съвместни патрули с контролни
органи или по-възрастни и др.;
• провеждане на обучение и състезания по оказване на първа долекарска
медицинска помощ;
• извършване на периодичен контрол от страна на РИО на учебния процес по
безопасност на движението по пътищата в училищата по отношение на работата на
училищните комисии по БДП, спазване на учебната документация, обезопасяване на
районите на училищата, състояние на материалната база, осигуреност с учебна и
методическа литература и квалификация на учителите.
5.2.4. В средното образование:
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• обучение по безопасно управление на МПС според възрастта на учениците;
• организиране на разговори и дискусии на родителските срещи на тема „Актуални
анализи за пътно-транспортни произшествия с ученици на територията на областта,
общината, населеното място и квартала”;
• повишаване на информираността на учениците по отношение на ефекта от
алкохола и наркотиците върху способността им да шофират;
• повишаване на информираността на учениците по отношение на последиците от
шофирането с несъобразена скорост, особено в градска среда;
• подобряване на условията за обучение на учениците за придобиване на
правоспособност за управление на МПС в професионалните гимназии;
• създаване на условия за продължаващо обучение на преподавателите, които
извършват обучението но кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС в професионалните гимназии.
• популяризиране и подпомагане на участието на учениците от професионални
гимназии в националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС ”;
• организиране на дейности за отбелязване на Световният ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия;
• използване на новите технологии и интерактивни методи в обучението на
учениците по безопасност на движението;
• своевременно информиране на обществеността, децата и учениците за станалите
пътно транспортни произшествия с участието на ученици;
• изготвяне и разпространяване на листовки с препоръки към учениците,
управляващи мотоциклети, мотопеди, велосипеди, ролери, скейборд;
• изграждане и оборудване на кабинети по безопасност на движението и площадки
по безопасност на движението в училищните дворове;
• провеждане на обучение и състезания по оказване на първа долекарска
медицинска помощ;
• извършване на периодичен контрол от страна на РИО на учебния процес по
безопасност на движението по пътищата в училищата по отношение на работата на
училищните комисии по БДП, спазване на учебната документация, обезопасяване на
районите на училищата, състояние на материалната база, осигуреност с учебна и
методическа литература и квалификация на учителите.
5.2.5. . В системата за подготовка на нови водачи на МПС
Повишаване на контрола върху учебните центрове, извършващи обучение на водачи
за управление на МПС, както и допълнителното им начално и периодично обучение
съгласно изискванията на Наредба №41.
5.2.6 . Медии.
Съвместно с представители на ОД на МВР и Областен отдел Контролна дейност ДАИ:
• да се реализират мероприятия по отразяване в медиите на състоянието на пътната
обстановка в региона
• да се създадат специализирани предавания на тема „Безопасност на движението”,
предназначени за деца и родители.
• Да се създаде организация за периодично предоставяне на информация на медиите за
отразяване на опасностите по пътищата, повишаване познанията участниците в движението
и повишаване на отговорността за безопасността на движението по пътищата на отделните
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институции и организации, за опасностите и отговорността на участниците и организаторите
на пътното движение.
5.3. Повишаване ролята на контрола по спазване правилата за движение.
Ефективността на политиката за осигуряване на безопасност на движението по
пътищата до голяма степен зависи от ефективността на контрола по спазване на правилата за
движение. Контролът по спазване на правилата за движение остава ключов фактор за
създаване на условия за значително намаляване на смъртните случаи и нараняванията,
особено когато контролът е интензивен и широко оповестен.
Превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол и не употребата на
предпазните колани и каски се считат за трите основни фактора за смъртните случаи по
пътищата.
Мерките, включени в областната стратегия и предстоящи за изпълнение с цел
засилване контрола по спазване правилата за движението по пътищата са:
• усъвършенстване на стратегията и тактиката за осъществяване на контрол по
спазването на правилата за движение по време и място, в съответствие с резултатите от
аварийността и потенциално опасните пътни участъци;
• мерки за неопорочаване на пътния контрол, включващи борба с корупцията и
създаване на организация за извеждане на служителите от работа в корупционна среда
• участие в изграждането на национална система от технически средства и системи за
контрол за автоматично регистриране на нарушенията на правилата за движение по
пътищата и тяхното ефективно използване;
• своевременно адаптиране и прилагане на най-добрите практики за контрол по
спазването на правилата за движение;
• инициативи за изграждането на системата за осигуряване на трансграничен контрол
за обмен на информация в областта на безопасността на движението;
• изготвяне на предложения за усъвършенстване на системата и повишаване
ефективността на законодателството за ограничаване на случаите на управление на МПС от
водачи под въздействие на алкохол;
• участие в разработването на стратегия и тактика и осигуряване на необходимото
техническо и законодателно обезпечаване на дейността по ограничаване на случаите на
управление на МПС от водачи под въздействието на наркотични вещества;
• усъвършенстване контрола за установяване умората на водачите на МПС;
• ефективно използване на системите за контрол по спазването на скоростните
режими за движение в населените и извън населените места;
• усъвършенстване на контрола по ползването на обезопасителните средства в МПС обезопасителни колани, обезопасителни каски и детски задържащи системи;
• инициативи за промяна на законодателството, с цел ограничаване на случаите на
разсейване на водачите на МПС- ограничаване ползването на мобилни устройства по време
на движение, пушене, хранене, пиене и други действия разсейващи водача на МПС;
• повишаване на ефективността на провежданите кампании, относно спазването на
правилата за движението. Насърчаване по широкото участие
на медиите и
неправителствените организации в кампаниите и постоянно запознаване на обществеността
с резултатите;
• инициативи за промяна на законодателството в посока радикални мерки за
ограничаване на случаите на управление на нерегистрирани МПС и МПС, управлявани от
неправоспособни водачи;
• повишаване ефективността на контрола, по отношение техническото състояние и
оборудването на МПС;
• провеждане на целенасочен контрол, с цел намаляване на броя на МПС,
управлявани от водачи без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на
автомобилистите” и „Злополука”;
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• предложения за усъвършенстване на системата и повишаване ефективността на
действие на точковата система;
• целенасочен контрол за разширяване приложението на механизма на проверочния
изпит;
• подобряване на координацията и повишаване на ефективността от
взаимодействието между структурите на контролните органи на различните институции.
5.4. За по-безопасна инфраструктура.
Пътната инфраструктура е един от основните фактори оказващи влияние върху
безопасността на движението по пътищата. Тя следва да осигурява условия за движение на
всички участници в движението, да предлага ясни и разбираеми сигнали към участниците в
движението, да ги предпазва от грешки и когато възникнат, да ги предпазва от получаване
на тежки наранявания. Това се постига чрез подобряване на технико-експлоатационното им
състояние и изпълнение на редица мерки.
5.4.1. Извън населените места
5.4.1.1. Мероприятия по ново строителство
• АМ “Марица”:
 участък ПВ „Ново село-Генералово” от км 99+820 до км 108+510 дясно платно;
 участък „Генералово-Капитан Андреево”от км 112+000 до км 114+000;
 участък от км 114+000 до км 117+000 – подходен път от АМ „Марица” до ГКПП
„Капитан Андреево”;
 участък „Оризово-Харманли” от км 5+000 до км 72+940 – представля-ващи Лот
№1 и Лот №2 по оперативна програма „Транспорт”;
• път ІІ-76 „Българин-Харманли” , участък от км 57+727 до км 60+806;
• път ІІ-80 „ПВ Ново село-Пъстрогор”, участък от км 3+490 до км 7+000.
5.4.1.2. Мероприятия по рехабилитация и реконструкция на пътни участъци,
намиращи се в лошо технико-експлоатационно състояние:
• път І-5 „Стара Загора-Хасково”, участъци от км 266+600 до км 275+265, от км
278+711 до км 289+418-дясно платно, от км 286+069 до км 289+418-ляво платно и от км
293+450 до км 300+000;
• път І-5 „Стара Загора-Димитровград”, участък от км 275+265 до км 278+720;
• път І-8 „Пловдив-Хасково-Харманли”, участъци от км 277+600 до км 293+587 и
от км 301+100 до км 326+000;
• път ІІ-59 „Ивайловград-Славеево” от км 87+995 до км 92+316 и път ІІІ-806
„Хасково-Минерални бани” от км 8+350 до км 21+000 – представляващи Лот №29 по
оперативна програма „Регионално развитие”;
• път ІІІ-506 “Горски извор-Светлина-Минерални бани-Караманци” от км 15+100
до км 40+700;
• път ІІІ-554 Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км 47+450 до км
73+847.86км – участък №2 представляващ Лот №3 по програма „Транзитни пътища V”;
• път ІІІ-559 „Светлина-Тополовград-разклон Устрем”, в участъците от км 4+500
до км 23+520 и от км 35+160 до км 39+450;
• път ІІІ-593 „Долно Черковище-Голям извор” от км 18+000 до км 38+050;
• път ІІІ-807 „Върбица – Скобелево - /о.п.Чирпан-Зетьово/ от км 0+000 до км
11+536.31;
• Път ІІІ-5074 „Книжовник-Голям извор от км 0+000 до км 15+080.
Използвайки сигналната функция на МВР и правомощията по ЗДвП и Закона за
пътищата, ОДМВР може да играе активна роля за повишаване безопасността на пътната
инфраструктура, за своевременното откриване, сигнализиране и обезопасяване на
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участъците и местата с повишена аварийност, за ремонта и поддържането на
съществуващата пътната инфраструктура и при изграждането на автомагистрала „Марица”и
обслужващите я крайпътни обекти.
След оценка на тежките пътнотранспортни произшествия, от гледна точка влиянието
на пътната инфраструктура за тяхното настъпване, съвместно със стопаните на пътя,
респективно управляващите ги администрации:
• да предприемат съответни мерки за ограничаване на тяхната повторяемостта на
ПТП
• да обезопасяват крайпътното пространство, с цел намаляване на
пътнотранспортните произшествия и жертвите при тях, вследствие напускане на платното за
движение и последващи удари в крайпътни неподвижни препятствия;
• да създадат организация за извършване на периодични проверки за състоянието и
освежаване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация преди започване на
пролетно-летния и есенно-зимния период.
• да се засили контрола в зоните на хоризонталните криви и ЖП прелезите
5.4.1. Подобряване безопасността на пътната инфраструктура в населените места:
• създаване на организация за обследване на районите около училищата, детските
заведения и участъците с масово придвижване на деца съвместно с представители на
ОДМВР, общините и РИО. По установените маршрути за придивижване на децата да се
провери и прецени състоянието на знаковото стопанство, пътната маркировка, осветлението
и пътната инфраструктура, като за констатациите се изготвят протоколи. Пътна полиция и
РУП от региона да изготвят разпореждания до съответните общински администрации за
отстраняване на нередностите и извършат последваща проверка за спазване на сроковете .
• създаване на организация за извършване на периодични проверки на пешеходните
пътеки за обозначаване с необходимата вертикална и хоризонтална сигнализация и
привеждането им в съответствие с изискванията за допълнително обезопасяване –
изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки, съгласно заповед Iз-359/ 24.02.2012
г. на министъра на ВР и приложените указания за обезопасяване на пешеходни пътеки.
• създаване на организация за изпълнение на изискванията на Наредба №5 на МРРБ
и МВР за установяване на местата с концентрация на ПТП и предприемане марки за
обезопасяването и отстраняването им.
• създаване на организация за извършване на периодични проверки, с оглед
промяната ПТО на състоянието на съществуващите и необходимостта от въвеждането на
нови изкуствени ограничители на скоростта на определени пътни отсечки, съобразно
пътните условия и интензивността на пешеходното и автомобилното движение.
• съобразно градоустройствените планове на общините да се иницират предложения
за изграждането на паркинги за МПС.
• с оглед осигуряване на безпрепятствено ползване на тротоарите от пешеходци, да
се организират, съвместно с представители на общините и сектор “Пътна полиция” огледи на
тротоарите в централните градски части и се изготвят мотивирани предложения същите да
бъдат обезопасени с бетонни конуси и други подходящи технически средства,
възпрепятстващи качването и паркирането на МПС върху тях.
• с оглед ограничаване тежки ПТП с участие на пешеходци в кварталите, населени
предимно с ромско население да се извърши проверка в местата, където са организирани
тържища на организацията на движение и проходимостта на тротоарите. За констатираните
неизправности да се изготвят разпореждания до администрацията, управляваща пътя за
отстраняването им.
• създаване на организация за съвместни проверки с представители на общините и
РУП от региона за наличие на необитаеми и рушащи се сгради в обхвата на пътя и се
предприемат мерки за тяхното отстраняване.
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• предприемане на ефективни мерки с оглед премахването на спрени от движение и
бракувани превозни средства, които са паркирани на пътни отсечки и паркинги в населените
места.
• създаване на организация за осъществяване контрол при извършване на планови
и аварийни ремонтни работи в обхвата на пътя и улиците, в урбанизираните територии, като
стриктно се следи за въвеждане на временна организация на движението, според
нормативните изисквания, и своевременно, чрез СМО се информира населението.
Същевременно да се извършва посдващ контрол за своевременното възстановяване целостта
на пътното платно.
• създаване на организация за установяване на уязвими места по отношение
конфликтност между транспортен и пешеходен поток и се изготвят предложения за
разделяне на транспортния от пешеходния поток, чрез изграждане на подлези и надлези,
където е възможно, а съществуващите да се приведат в експлоатационно състояние, с
възможност да бъдат използвани и от инвалиди и от майки с колички.
• разработване на мотивирани предложения, относно наложителността за промяна
на транспортно комуникационната мрежа и организацията на движението в населените
места за осигуряване на безопасността на участниците в движението, намаляване на
задръстванията и подобряване на екологията.
• актуализирането и разработването на нови транспортно комуникационни и
генерални планове за организация на движението в населените места, с отчитане на новите
нормативни изисквания и положителните практики в други градове и страни;
• изготвяне на предложения за изграждане на жилищни зони с максимално
разрешена скорост на движение „30км/час;
5.4.2. Ограничаване на пътнотранспортните произшествия от вида „напускане на
платното за движение”.
Близо 33% от всички тежки ПТП по пътищата на област Хасково през 2010г. са в
резултат на излизане на МПС от пътя с последващи преобръщания или удари в неподвижни
препятствия. За намаляване на случаите на смърт и наранявания, вследствие напускане на
пътя следва да се предпрпиемат мерки за задържане на МПС на пътя, намаляване на
вероятността МПС да се преобърнат или ударят в неподвижно препятствие и намаляване на
последствията от преобръщанията и ударите. В тази връзка насоката на дейността по линия
на пътната безопасност през периода 2011-2020г. следва да бъде:
• в разработване на предложения за подобряване на хоризонталната сигнализация,
чрез по-добро маркиране и очертаване на платното за движение и заличаване на неактуална,
стара маркировка..
• в разработване на предложения за премахване или изместване на безопасно
разстояние масивни съоръжения за рекламни материали
• в изготвяне на предложения за поставяне на съоръжения и подходяща маркировка
за забавяне на движението при навлизане в опасни зони от пътя;
• в изготвяне на предложения за изпълнение на тресящи полоси в края на платното
за движение;
• на база анализ възникналите ПТП и честотата на повторяемост в определени пътни
участъци, да се изготвят предложения за избиране на подходящи скоростни режими,
гарантиращи устойчивостта на автомобила;
• на база анализ възникналите ПТП и честотата на повторяемост в определени пътни
участъци, да се изготвят мотивирани предложения за обезопасяване или отстраняване на
опасните дървета и крайпътните стълбове.
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5.4.3. Ограничаване на пътнотранспортните произшествия в зоните на хоризонталните
криви.
В зоните на пътни отсечки и хоризонталните криви настъпват ПТП с изключително
голяма тежест. На територията на област Хасково през 2010г. на тези места са настъпили
155 тежки ПТП при което са загинали 26 и са ранени 186 граждани. Наред с работата по
повишаването на знанията и уменията на водачите по отношение опасностите в тези зони и
особеностите на физическите процеси, които се развиват там, следва да се работи за
подобряване безопасността от гледна точка на пътната инфраструктура в насоки:
• предложения за подобряване на видимостта в зоните на хоризонталните криви;
• предложения за подобряване на сигнализацията от гледна точка по-голяма яснота
за характера на кривата;
• предложения за поддържане в изправност и периодично освежаване на пътната
маркировка в зоните на опасните криви;
• на база анализ възникналите ПТП и честотата на повторяемост в определени зони
от пътя, да се изготвят предложения за поставяне на знак А 40 за предупреждение за
водачите, че на наближаващата крива са регистрирани тежки пътнотранспортни
произшествия;
5.4.4. Ограничаване на пътнотранспортните произшествия в зоните на кръстовищата.
На територията на област Хасково в зоните на кръстовищата през 2010 г. са
възникнали 36 тежки ПТП, при които са загинали 3 и са ранени 39 граждани. Значително
ограничаване на загиналите и наранени граждани от пътнотранспортни произшествия в
зоните на кръстовищата може да бъде постигнато, чрез намаляване на скоростта на
движение на МПС в подходите към кръстовищата и изграждане на защитни съоръжения за
отделните участници в движението. Пътнотранспортните произшествия в зоните на
кръстовищата могат да бъдат намалени и чрез:
• изграждане на кръгови кръстовища - високо ефективно решение за безопасността
на движението, при което се намаляват броя на конфликтните точки и водачите се
принуждават съществено да намалят скоростта на движение, при приближаване и
преминаване през кръстовищата;
• изграждане на повдигнато платно на кръстовището с цел намаляване на скоростта
при преминаване, обикновено в населените места;
• разделяне на движението - подобрява безопасността на преминаване през
кръстовището чрез разделяне на завиващите и преминаващите направо през кръстовището,
по добро маркиране, изграждане на острови за безопасност, по-добро разпределение на
уязвимите участници в движението при високо интензивен трафик;
• намаляване на скоростта на движението в подходите към кръстовищата;
• изграждане на острови за безопасност на пешеходците;
• механично предупреждение към водачите, че приближават към кръстовище, на
което другия път е с предимство.
За посочените мерки на база преценка, съобразно аварийността и техникоикономическите възможности, ОДМВР Хасково трябва да инициира мотивирани
предложения до стопаните или администрацията, управляваща пътя.
5.4.5. Ограничаване на челните удари между МПС.
Челните удари между МПС са едни от най-тежките пътнотранспортни произшествия
при които смъртността е много висока. Често те са в резултат на неправилни решения за
изпреварване, но също така не бива да се подценяват навлизанията в лентата за насрещно
движение поради разсеяност, умора или загуба на контрол поради други причини.Особено
тежък е проблема с високите скорости по двулентовите пътища с интензивно движение.
През 2010г. в областта са възникнали 56 тежки ПТП с 12 убити и 83 ранени граждани.
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Мерките, които могат да доведат до намаляване на опасностите от челни удари по
двулентовите пътища и следва да бъдат предприети са:
• въвеждане на разделителни бариери, които да възпрепятстват навлизането в
насрещното движение, а така също и на отделни участъци с различни скорости за движение
на допълнителна лента за изпреварване;
• разделяне на насрещно движещите се потоци с по-широка разделителна ивица
очертана с маркировка;
• ограничаване възможностите за навлизане в насрещните ленти за движение в
зоните на хоризонталните криви;
За посочените мерки на база преценка, съобразно аварийността и техникоикономическите възможности ОДМВР ще изготви мотивирани предложения до стопаните
или администрацията, управляваща пътя.
5.4.6. Откриване, отчетност и мерки за отстраняване на местата и участъците с
концентрация на пътнотранспортни произшествия.
През 2010г., съгласно методиката, дадена с Наредба №5 на МРРБ и МВР за
установяване на места с концентрация на ПТП, на територията на ОДМВР Хасково не се
локализират такива. При определянето им се среща трудност, тъй като не винаги са в
наличност осъвременени данни за обема на автомобилния поток, преминаващ през
обследваните участъци и мястото на настъпилото ПТП, документирано в протоколите и
картите за ПТП, не се фиксира достатъчно точно. За откриването, отчета и мерките за
извеждане на места с концентрация на ПТП ОДМВР Хасково ще полага усилия за:
• създаване на организация за изпълнение на изискванията на Наредба №5 на МРРБ
и МВР за установяване на местата с концентрация на ПТП и предприемане марки за
обезопасяването и отстраняването им.
• участие, съобразно компетентността, в реализацията на постановките на проекта
на ЕС ЕвроРап за класификация на пътната мрежа по степента на нейната аварийност;
• инициатива за своевременно нестандартно сигнализиране и маркиране на местата
на които са настъпили тежки пътнотранспортни произшествия със загинали и наранени
граждани;
• обозначаване с предупредителни знаци и маркировка на опасни канавки и
дървета, рекламни табели и пр. в близост до пътя, в случай че отстраняването им е
невъзможно или предстои;
• повишаване на видимостта при завои, вливания и отливания на пътища, чрез
поставяне на пътни огледала.
За посочените мерки на база преценка, съобразно аварийността и техникоикономическите възможности ще се изготвят мотивирани предложения до стопаните или
администрацията, управляваща пътя.
5.5. Автомобилен парк.
Техническото състояние, пасивната и активна безопасност на парка от пътни превозни
средства оказва съществено влияние върху броя на пътнотранспортните произшествия и
последствията от тях.
Автомобилния парк регистриран в ОДМВР Хасково към 2011 г. наброява 108414
пътни превозни средства. Делът на леките автомобили представлява 75.29%, на товарните 9.37%, на мотоциклетите -2.39% и мотопедите - 3.34% и на автобусите - 0.65%. Данни за
броя на велосипедите и каруците които се движат по пътищата на областта няма.
През последните години нараства броя на регистрираните мотоциклети и мотопеди. В
основата си автопаркът е над 10 годишен и не притежава необходимите системи за активна
и пасивна безопасност. ОДМВР не може пряко да влияе за неговото обновяване, но
посредством индиректни мерки, чрез осъществяване на всеобхватен технически контрол
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както при първоначалната регистрация на употребявани МПС, така и на пътя може да
създаде условия за повишаване и поддържане на техническата изправност на парка от
пътни превозни средства. За целта е необходимо:
• да се осъществява контрол извършват ли се предпътни прегледи и от
работодателите, по отношение на техническите неизправности на техните моторни превозни
средства;
• да се повиши обхвата за контрол на техническата изправност на пътните превозни
средства при първоначална регистрация и на пътя, с цел намаляване на броя на движещите
се технически неизправни и не оборудвани моторни превозни средства;
• да се осъществява контрол за техническа изправност на пътните превозни
средства, според спецификите на времето и сезона, по отношение оборудването, видимостта
включително и ползването на зимни гуми през есенно зимния период;
• да се завиши контрола за наличие на изправни пожарогасителни устрой-ства в
автомобилите и аптечки за долекарска медицинска помощ;
5.6. Подобряване оперативността за оказване първа помощ за намаляване на
последствията.
След настъпване на пътнотранспортното произшествие, от съществено значение за
спасяване на живота и намаляване на тежестта на последствията от нараняванията на
пострадалите е своевременната и качествена доболнична медицинска помощ. В тази връзка
следва да се повиши оперативността при реагиране на полицейските екипи, за осигуряване
на навременна и адекватна долекарска помощ.. В тази насока следва да се отдели подходящо
внимание за:
• създаване на организация за подобряване на ефективността и бързината на
реакция при тежки пътнотранспортни произшествия
• повишаване познанията на полицейските служители, относно необходимите
действия, в случай на тежко пътнотранспортно произшествие с ранени хора;
• създаване на условия за повишаване на квалификацията на служителите от пътна
полиция, които първи пристигат на ПТП
• съдействие за провеждането на задълбочено разследване на пътнотранспортните
произшествия за прилагане на ефективни правни мерки в случай на смърт и наранявания в
резултат на ПТП, с цел справедливо урегулиране и осигуряване на правосъдие за близките
на загиналите и наранени хора;
• инициативи за повишаване осведомеността на обществото, относно видовете
травми и последствията за хората, пострадали от пътнотранспортни произшествия;
• инициативи за провеждане на кампании за повишаване отговорността на
участниците в пътното движение за тяхното здраве и живот, свързвайки травмите с тяхното
поведение.
6. КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ
6.1. Ограничаване влиянието на превишената и несъобразена скорост.
Превишената и несъобразена скорост е основната, най-често срещана причина за
загуба на управление на моторното превозно средство, за удължения спирачен път и
тежестта на повреждане на човешкото тяло при пътнотранспортно произшествие. Поради
превишена и несъобразена скорост за 2010г. на територията на област Хасково са настъпили
73 тежки ПТП от вида напускане на платното на движение, удари в неподвижни препятствия
и преобръщания, удари на пешеходци, загубата на управление при изпреварване и др. при
което са загинали 22 и са ранени 106 граждани.Шансовете за оцеляване при катастрофа
спадат бързо над определени скорости, в зависимост от удара. Намаляването на скоростта на
движение само с 5% може да доведе до намаление на смъртните случаи с 20% и на ранените
с 10%.
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За постигане на по-безопасна скорост на движението по пътищата на нашата страна се
изисква прилагането на системен подход за оказване въздействие върху всички елементи на
движението, чрез
• въвеждане на автоматизирани системи за регистрация и контрол на скоростта на
движение на моторните превозни средства по републиканската пътна мрежа, общинската
мрежа и в населените места;;
• актуализиране на скоростните режими по пътната мрежа в зависимост от
функционалното предназначение на отделните участъци;
• актуализиране на скоростните режими по пътищата с недобро техническо
състояние и елементи за по-ниски скорости както и участъци с повишена концентрация на
пътнотранспортни произшествия;
• разширяване на използването на системи за контрол на скоростта от участък от
пътя по участъци с повишена аварийност, както и по магистралите на тол-базите;
• усъвършенстване на организацията, тактиката и стратегията на контрол над
скоростните режими, чрез използване на автоматичен и ръчен начин за регистрация на
нарушенията, явни и неявни форми за контрол за по-висока разкриваемост на нарушенията;
• засилване контрола на скоростните режими на МПС за обществен превоз на
пътници и товари
6.2. Намаляване броя на водачите, управляващи под въздействието на алкохол,
наркотици или други упойващи вещества.
Алкохолът е един от основните фактори за настъпване пътнотранспортни
произшествия с особено тежки последствия.
За ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия с тежки последици по
вина на водачи под въздействието на алкохол през следващия период следва да се
предприемат конкретни действия:
• усъвършенстване на стратегията и тактиката на дейността по противодействие на
управлението на МПС от водачи под въздействието на алкохол с цел повишаване на
разкриваемостта на този вид нарушение или престъпление както и осигуряването на
техническото обезпечаване на дейността;
• създаване на организация за своевременно изучаване и внедряване у нас на
положителните практики за противодействие на управлението на МПС от водачи под
въздействието на алкохол;
• създаване на условия за даване на по-голяма обществена гласност за случаите на
управление на МПС или причиняване на пътнотранспортни произшествия от водачи под
въздействие на алкохол;
6.3. Повишаване ползваемостта на обезопасителните колани, каски и детските
обезопасителни системи.
През 2010г. на територията на област Хасково са констатирани 2962 нарушения за
неизползване на обезопасителни колани и каски от водачите на МПС. Повишаването на
ползваемостта на обезопасителните средства ще се търси, чрез повишаване познанията на
населението, относно опасностите при не ползване на защитни средства и усъвършенстване
на контролната дейност. За целта следва да се предприемат действия за:
• участие в провеждане на широко мащабни кампании за повишаване познанията на
хората за опасностите от не ползването на обезопасителните средства, видовете наранявания
които най-често се получават като се търси широка обществена подкрепа от
неправителствения и частния сектор за повишаване на културата на безопасността на
движението;
• организиране на системен мониторинг на нивото на ползване на обезопасителните
колани, каски и датски обезопасителни системи по региони и предприемане на система от
мерки за повишаване на ползваемостта;
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• организиране и провеждане на открити контролни проверки с участието на
обществени организации и медии по отношение ползването на обезопасителните средства от
водачите и пътниците в и на МПС;
• провеждане на разяснителни беседи в учебните заведения за повишаване
знанията на подрастващите по опасностите при управление на двуколесни ППС без
обезопасителни каски и последствията от настъпилите ПТП.
6.4. Ограничаване на разсейването по време на шофиране.
Използването на мобилни телефони води до значително увеличение на риска от
катастрофи, независимо от дали телефонът да се държи ръчно или с устройството свободни
ръце. Данните също така показват, че рисковете са по-високи за начинаещите шофьори.
През 2010г. са установени от контролните органи 197 случая на разговор по мобилен
телефон от водач по време на движение. Има доказателства в подкрепа на всички забрани за
използването на мобилни телефони по време на шофиране.
Вредите от разсейването могат да бъдат минимизирани, като се предприемат следните
мерки:
• провеждане на активна контролна дейност по отношение ползването мобилни
телефони по време на движение, включително и чрез автоматичните средства и системи за
контрол и активно медийно отразяване на резултатите и действията;
• целенасочена сигнална дейност за ограничаване и премахване на отвличащите
вниманието на водачите различни видове търговски реклами.
6.5. Ограничаване влиянието на умората върху тежките пътнотранспортни
произшествия.
Ефектът от умората се отчита във вид на тежки произшествия по пътищата. За
участъка от транспортния коридор Е-80, обслужван от ОДМВР умората е често
констатирана причина за настъпване на ПТП с тежки последици. На Е-80 плътността на
транспортния поток е висока, съставът от МПС е сравнително еднороден, интензивността на
движението – висока. Различните динамични качества на автомобилите, нееднаквия опит,
навиците, дисциплината, психофизиологичните особености и възрастта на водачите, както и
сравнително доброто качество на пътя, водят до значителни разлики в избора на скоростите
при свободно движение, които подтикват водачите да изпреварват. Всичко това, съчетано с
умората на водачите, предвид, че голяма част от тях не са граждани на РБългария, води до
възникване на тежки пътнотранспортни произшествия с голям брой на ранени и загинали
участници в движението. През 2010г. пътнотранспортната обстановка по международния
транспортен коридор е сравнително тежка. Броят на ПТП с пострадали, отнесени към броя
на убитите и броя на ранените, поотделно, показва, че на всяко тежко ПТП са падат по 1.7
убити и по 1.5 ранени. Като единствено възможна мярка за противодействие на умората,
съобразно правомощията на служителите по контрол на пътното движение е организирането
на съвместни екипи с Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Хасково за работа по
спазване на режимите на движение и на почивките от професионалните водачи трансграничните пътувания и транзитно преминаващите тежки МПС.
6.6. Ограничаване на агресията по пътищата.
Агресията по пътищата е проявление на безотговорно, лекомислено и
пренебрежително отношение към правилата за движение по пътищата, физическите закони,
етиката спрямо другите участници в движението, както и към собствения живот, здраве и
свобода. За намаляването на агресията по пътищата следва да се предприемат действия в
насока:
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• подпомагане на семейството, училището и отделните институции за формиране на
нова култура за безопасно движение по пътищата;
• предложения за усъвършенстване на законодателството за по ефективно
противодействие спрямо системните нарушения и нарушаване на етичните норми на
поведение;
• регистриране на системните и груби нарушители на правилата за движение и
предизвикващи тежки пътни инциденти и извеждането им от анонимност;
• специално внимание следва да се отдели на системните нарушители и
неотменността в изпълнение на наказанията;
• проучване и своевременно адаптиране на положителните практики за въздействие
спрямо агресивното поведение по пътищата;
7. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Систематизацията на целевите групи се обуславя приоритетно според степента на
тяхната уязвимост, според честотата на участието им в пътния травматизъм и
необходимостта от конкретна превенция.
7.1. Пешеходци.
. Пешеходците, заедно с велосипедистите, са най-уязвимата група участници в
движението. Усилията за подобряване на тяхната безопасност се концентрират във
въвеждането на стандарти за автомобилен дизайн в насока подобряване качеството на
пасивната безопасност на произвежданите превозни средства и изграждане на подходяща
инфраструктура, намаляваща честотата и тежестта на пътнотранспортни произшествия с
участието на пешеходци.
През 2010г. по пътищата на област Хасково в резултат на 52 пътнотранспортни
произшествия са загинали 5 и били тежко наранени 50 пешеходци. Основния брой тежки
произшествия са регистрирани в големите населени места. Голяма част от
пътнотранспортните произшествия с пешеходци настъпват в тъмната част от денонощието.
Висока е пешеходната аварийност в зоните на пешеходните пътеки и спирките за МПС за
обществен превоз на пътници.
За ограничаване и намаляване на пешеходната аварийност следва да се предприемат
следните мерки за:
• усъвършенстване на контрола по спазване на правилата за движение от
пешеходците и даване на гласност на нарушенията, които застрашават техния живот и
здраве;
• изготвяне на предложения за подобряване на видимостта между пешеходците в
тъмната част от денонощието чрез осветяване на уязвимите места;
• предложения за промяна на нормативната база за недопускане за движение на
МПС с допълнително монтирани метални предмети в предната част.
• предложения до общинските администрации за адекватна сигнализация –
вертикална и хоризонтална на пешеходните пътеки, монтиране на пешеходни светофарни
уредби, поставяне на механични препятствия за забавяне на скоростта, както и повдигане
нивото на самите пешеходни пътеки.
• предложения за разделяне на транспортния от пешеходния поток, чрез изграждане
на подлези и надлези, където е възможно, а съществуващите да се приведат в
експлоатационно състояние, с възможност да бъдат използвани и от инвалиди и от майки с
колички.

7.2. Велосипедисти.
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Интензивостта на велосипедното движение през последните години нараства,
нараства и броя на пътните инциденти. В тази връзка на велосипедното движение следва да
се обърне особено внимание в насока осигуряване на безопасни условия за придвижване и
повишаване знанията за опасностите както на велосипедистите, така и на автомобилистите.
За целта ОДМВР Хасково счита, че е целесъобразно да окаже съдействие:
• на общинските структури за проектиране и изграждане на велосипедни алеи,
пътеки и зони;
• при обучението на децата при управление на велосипед, като елемент от общото
обучение за безопасно участие в пътното движение;
• за разширяване на обхвата на децата в състезанията по приложно колоездене;
• за подобряване на видимостта на велосипедите и велосипедистите участващи в
пътното движение;
• за провеждане на разяснителни кампании за повишаване ползваемостта на
обезопасителните каски от велосипедистите, особено от децата до 14 г. възраст;
7.3. Мотоциклетисти и мотопедисти.
Друга уязвима група участници в движението е тази на мотоциклетистите. Сходна на
мотоциклетистите е групата на мотопедистите, като последните се открояват с по-крехки
физически характеристики, поради по-ниския законоустановен възрастов праг. Фатално за
тази група участници в движението се оказва излагането на човешкото тяло на външната
среда, което го прави директно уязвимо на неблагоприятните външни влияния. За
намаляване броя на убитите и ранени мотоциклетисти и мотопедисти е необходимо ОДМВР
Хасково ще насочи усилията в посока:
• огласяване на последиците от ПТП с участието на мотоциклетисти и мотопедисти;
• изменение законодателството по отношение контрола на скоростните режими на
мотоциклетното движение и екстремното управление на задна гума,
• ефективно използване на техническите средства за автоматично документиране
нарушенията, допускани от мотоциклетистите и предприемане на действия за подобряване
видимостта на регистрационния номер на мотоциклетите;
• провеждане на засилен полицейски контрол по спазване на правилата за движение
от мотоциклетистите, техническата изправност, използването на обезопасителни каски,
оборудването и нивото на шума на мотоциклетите.
7.4. Движение в градска среда.
Две трети от нараняванията и около 40% от смъртните случаи в резултат на ПТП са
регистрирани в населените места. Тенденцията през последните години е към завишаване
дела на тежките ПТП в населените места за сметка на тези извън селищата. Високата
аварийност в населените места е отражение на редица пропуски в организацията на
движението, изправността на пътното платно, нарушаването на скоростните режими и
отсъствието на регулярен контрол.В големите населени места особено остър е конфликтът
„пешеходец - превозно средство”. Няма създадени условия за равноправно и безопасно
участие на всички участници в движението - пешеходци, велосипедисти, хора с ограничени
възможности др. Съществуват редица пропуски в организацията и управлението на
движението. На много места няма актуални транспортно комуникационни и генерални
планове за организация на движението. Системите и елементите за успокояване на
движението, с доказан ефект върху безопасността на движението в редица европейски
населени места отсъстват.
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Сравнение на тежките ПТП за на 2010г в
населени и извън населени места по брой и в
%

Извън
населени
места; 67; 35%

В населени места
В населени
места; 124;
65%

Извън населени места

Възможните мерки за ограничаване на тежките ПТП в населените места и
последиците от тях, предстоящи за изпълнение и постигане на поставените цели са:
• проучване и внедряване на положителните практики, доказали своята ефективност
• подкрепа инициативите на общинските власти за разработването и реализацията
на проекти в тази насока;
• разработване на конкретни мерки за намаляване на пешеходната аварийност в
големите населени места;
• превенция на зоните, около учебните заведения, местата с интензивно смесено
движение, спирките за обществения транспорт за превоз на пътници, пешеходните пътеки,
кръстовищата и други места и участъци с повишена опасност.
7.5. Неправоспособни водачи.
През последните години постоянно нараства броят на тежките ПТП по вина на
неправоспособни водачи. Деца, младежи, възрастни - неправоспособни водачи масово
управляват МПС с или без знанието на собствениците на автомобилите или на родителите.
Управлението на МПС от неправоспособни водачи се приема от обществото безкритично и
равнодушно. В тази насока е необходимо както създаване на по-голяма обществена
нетърпимост спрямо тези нарушения, така и усъвършенстване на законодателното
въздействие и осъзнаване на опасностите, които застрашават живота и здравето на хората.
За ограничаване на тази негативна тенденция ОДМВР Хасково предвижда предприемане на
мерни в краткосрочен план, отнасящи се до:
• активни действия на служителите с право за работа по ЗДвП, на детска
педагогическа стая, съвместно с РИО и училищните ръководства за превенция и контрол на
този вид нарушения, извършвани от непълнолетни
• - ангажиране на родителската отговорност за недопускане управлението на
семейните МПС от децата до получаване на съответната правоспособност,
• предложения за усъвършенстване на законодателството за по-ефективно
въздействие срещу всички фактори, способстващи за този вид нарушения и престъпления;
• разработване на нова стратегия и тактика на контрол за повишаване
разкриваемостта на този вид нарушение или престъпление;
• организиране и провеждане на кампании за запознаване на опасностите и
резултатите от тежките пътнотранспортни произшествия, с цел повишаване на обществената
отговорност и непримиримост.
7.6. Пътници.
Близо една трета от жертвите при ПТП са пътници. Твърде често те стават жертва на
неразумно поведение на водачи родственици, близки и познати, неправоспособни, пияни,
уморени, грубо нарушаващи правилата за движение, и т. н. Голямата тежест на
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последствията за пътниците при пътнотранспортни произшествия е свързана и с
недостатъчното ползване на обезопасителните средства. За подобряване безопасността на
пътниците по нашите пътища е нужно прилагането на принципа на „нулева толерантност”
към нарушителите и перманентен контрол за ползването на обезопасителните системи колани, каски и детски седалки и за правилния превоз на пътниците, вкл. и тези в средствата
за обществен превоз на пътници, от всички служители с право за работа по ЗДвП.
7.7. Деца.
Основна отговорност за големия брой деца - жертви на пътнотранспортни
произшествия носят възрастните - родители, учители, възрастни участници в движението,
държавни институции, организатори на движението, общински власти и др. През 2010г. по
пътищата на област Хасково в 15 тежки ПТП са ранени 14 деца и е загинало 1. През 2011г.
статистиката отчита 21 тежки ПТП с 22 ранени деца и 4 загинали. Завишените показатели в
негативна посока се дължат, преди всичко на занижени родителски грижи за възпитание в
посока спазване правилата за движение както и предоставяне за управление на МПС, без да
имат необходимата възраст за придобиване на правоспособност.
За намаляване броя на децата - жертви на ПТП, е необходимо изпълнение на комплекс
от мерки на областно ниво. Възпитаването на транспортна култура и изграждането на
умения и навици у децата да се опазят живи на пътя стои в основата на обучението и
възпитанието по безопасност на движението по пътищата в предучилищна възраст и
училище. Това обучение трябва да се разглежда като неделима част от цялостното
образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст и го съпътства през
цялостното му развитие. Обучението по безопасност на движението по пътищата по своята
същност е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на
нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено
обучение, упражнения и тренировки. То трябва да доведе до определен начин на мислене и
изграждането на поведение, които осигуряват не само личната безопасност, но и
сигурността на останалите участници в пътното движение.
7.7.1. В три основни направления може да се търси промяна на броя на жертвите деца:
• обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението
• правилен превоз на децата и създаване на безопасна инфраструктура, съобразена с
особеностите на детската възрастова група и
• добър личен пример от стана на възрастните участници в движението.
7.7.2. Комплекс от мерки за намаляване броя на децата жертви на пътнотранспортни
произшествия:
• участие в обучението на децата в детските градини и училищата за формиране на
нова култура за безопасно участие в движението по пътищата. Образоване на децата за
взаимната връзка между личното здраве и безопасността на движението;
• предложения за усъвършенстване на пътната инфраструктура в районите на
детските и учебни заведения и местата с интензивен детски пътникопоток;
• разясняване на обществото на ползата от това детето да бъде добре видимо на
пътя като участник в движението чрез носене на
светлоотразителни елементи, светли
дрехи;
• подкрепа провеждането на национални ученически викторини, състезания,
конкурси и др. по безопасност на движението;
• участие в провеждането на ежегодни кампании за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение;
• участие в учебни форми за деца по безопасността на движението;
• провеждане на национални ученически викторини и състезания по безопасност на
движението;
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• засилване на контрола по опазване живото и здравето на децата в пътното
движение;
• създаване на организация за периодично информиране на обществеността за
причините и условията за настъпване на всяко пътнотранспортно произшествие със
загинало дете.
• насърчаване на родителите да обучават и възпитават децата си, в съответствие с
възрастта им, на правилата за безопасното им движение като пешеходци;
• привличане на структурите на образованието, неправителствените организации,
общините и други заинтересовани институции за разработването на безопасни маршрути за
придвижване „дом-училище-дом” за всяко дете;
• разработване на системи за наблюдение на локалните рискови фактори, които да
проследяват причините за нараняванията на децата пешеходци и да определят евентуални
промени в околната среда и поведението, които биха предотвратили тези наранявания;
• провеждане на политика за поощряване на общините да предвиждат
мероприятия за осигуряване
безопасността на движението на пешеходците в етапа на
планиране на транспортната инфраструктура.
• провеждане на местни кампании за повишаване информираността на обществото,
родители, възпитатели, роднини и други за безопасните начини за превоз на деца,
възможните рискове при неправилен превоз, при слизане и качване в автомобила, престой в
автомобила и други;
• усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца в пътните превозни
средства.
• провеждане на информационни кампании за разясняване на обществото за
ползите от употребата на обезопасителните каски от децата велосипедисти, скейтбордисти,
мотоциклетисти, мотопедисти и др.;
• информационна кампания, насочена към родителите, с цел да ги насърчава да
упражняват постоянен контрол върху децата водачи;
• участие в обучението на децата в принципите на безопасността на движението от
гледната точка на водача, от най-ранна възраст;
• предложения за усъвършенстване на пътната инфраструктура с цел създаване на
по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове и
повишаване на видимостта на велосипедите и децата велосипедисти в пътното движение;
• засилване на сътрудничеството с общинските власти за осигуряване на безопасни
места за каране на скейтборд и ролери, а също така за строеж на безопасни велосипедни
алеи;
7.7.3. Безопасно управление на велосипед
• организиране на обучението на децата и учениците в правилата за движение с
велосипед и изискванията за изправност на велосипеда;
• провеждане на информационни кампании за разясняване на обществото за ползите
от употребата на обезопасителните каски и защитно облекло от децата велосипедисти,
скейтбордисти, мотоциклетисти, мотопедисти и др.;
• усъвършенстване на областната пътна инфраструктура за по-добри условия за
управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове;
• повишаване на видимостта на велосипедите и децата велосипедисти в
пътното движение.
7.8. Водачи на МПС за превоз на пътници и товари.
С особено висока обществена опасност са произшествията с участие на МПС за
превоз на пътници и товари. Тежката професия на професионален водач изисква повишени
знания и умения, етика и дисциплина за спазване на правилата за движение и режимите на
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работа на работа и почивка. В тази насока следва да продължи работата за ограничаване на
грешките и нарушенията допускани от тези водачи чрез .
• завишен контрол по отношение дисциплината на водачите на МПС за обществен
превоз на пътници и товари и наличието на задължителните застраховки „ГО” и
„Злополука”;
• препоръки за повишаване познанията по оказване на долекарска медицинска
помощ;
• задълбочено разследване на тежките пътнотранспортни произшествия по вина на
професионални водачи ;
• привличане на браншовите организации в борбата за ограничаване и намаляване
на пътнотранспортните произшествия по вина на професионалните водачи;
• извършване на анализи на тежките пътнотранспортни произшествия и
разпространението им до заинтересованите страни.
8. МОНИТОРИНГ
8.1. Организиране на дейността по изпълнение на стратегията, посредством изготвяне
на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни перспективи за изпълнение от всички
ангажирани институции, свързани с безопасността на движението.
8.2. Утвърждаване на практика за проследяване процеса по реализиране на
залегналите в стратегията мерки.
8.3. Изготвяне на периодични доклади за изпълнението на стратегическите мерки.
8.4. Разработване на програми за подобряване на безопасността на движението.
8.5. Създаване на организация за постоянна оценка на изпълнението на задачите в
стратегията и влиянието им върху безопасността на движението.
8.6. Задължително разработване на местни стратегии и програми за ограничаване на
пътнотранспортните произшествия съгласно техния интензитет по места и участъци.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата стратегия изразява политическата воля на държавата за намаляване на
жертвите на пътнотранспортните произшествия и е отворена за прилагане на нови идеи за
постигане на поставените цели. Предложената рамка е основа за предприемане на конкретни
мерки от заинтересованите и ангажирани страни на областно и общинско ниво.

