
БЮЛЕТИН 
за безопасност  
на движението по пътищата 

Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ 

БДП: инвестиции  
в човешки капитал 

     м.  юни, брой 8 
  

       2021 

 тема на броя: 



2 

 

Представяме на Вашето внимание осмото издание на информационния бюлетин  

на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на инициативи,  

които възпитават и формират умения и култура на отговорност в областта на БДП.  
 

Тъй като един от стълбовете на стратегиите за БДП във всички страни по света е обучението  

и образованието, бюлетинът включва материал за Националното състезание по безопасност  

на движението по пътищата за ученици, проведено в гр. Габрово. 
 

Представяме и кампанията „Най-добър млад шофьор на България“ за 2021 г. с главен  

организатор - Съюза на българските автомобилисти, чиято основна цел е да направи пътната 

безопасност приоритет за младите шофьори.   
 

Въпросът как да се подобри свързаността, като същевременно се ограничат задръстванията,  

пътните инциденти и замърсяването на околната среда в градовете, е сред основните  

предизвикателства за обществото.  Ето защо бюлетинът представя основни аспекти  

от управлението на БДП в условията на градска среда за постигане на универсална безопасна 

мобилност. В тази връзка е и темата, посветена на велосипедния транспорт, като все по-

предпочитана алтернатива на моторните превозни средства. Предимствата на колоезденето са 

свързани с възможността за физическа активност, по-лесно паркиране, повишена 

маневреност и подобрен достъп. 
 

В съвременния живот пътищата и железопътните линии разделят териториите за живеене на дивите 

и организирано отглеждани животни, като създават предпоставки за настъпване на пътни  

инциденти. Затова бюлетинът представя и някои мерки, които могат да намалят рисковете от ПТП. 
 

Не на последно място, рубриката „Доброто послание“ е посветена на три прекрасни деца, 

които решиха без грешка писмения тест на финалния кръг на Националното състезание  

по безопасност на движението по пътищата.  
 

Бихме искали сърдечно да благодарим на всички партньори, сред които Съюза на българските  

автомобилисти, СУ „Христо Ботев“ от гр. Сунгурларе и г-н Енчо Чобанов, за приноса им в 

разработките и информацията за добри практики, които обогатиха съдържанието на настоящия 

брой.   
 

Пожелаваме Ви здраве и безопасно пътуване!  
 

 

Екипът на ДАБДП 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
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Национален ден на безопасността  

на движението по пътищата  



5 С решение на Министерски съвет 29 юни е обявен за Национален ден на безопасността  

на движението по пътищата. За трета поредна година институции, неправителствен сектор  

и социално отговорни компании обединяват усилия, за да фокусират вниманието  

на обществото към проблемите на пътната безопасност. През миналата година акцент  

бе поставен върху безопасната градска мобилност, използването на обезопасителни колани;  

последствията от високата скорост и опасностите от използване на мобилен телефон  

при шофиране. През тази година заедно с тези теми акцент се поставя и на обучението  

от най-ранна възраст на децата за правилата на движение и тяхната безопасност на пътя.  

Подготвени са редица инициативи, които ще се реализират в дните преди и след 29 юни,  

а всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“!  



 

ПРЕЗ  

ДЕТСКИТЕ ОЧИ 
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Подготвил материала: 
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д-р Милен Марков, ДАБДП 



 

Национално състезание по БДП 
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Един от стълбовете на стратегиите за БДП във всички страни 

по света следва да бъде обучението и образованието.  

БДП е важна част от учебния процес на децата в България  

от най-ранна възраст до дванадесети клас. Със заповед  

на министъра на образованието и науката са утвърдени  

програми за обучение по БДП, които се прилагат за всички 

групи в детските градини и за всички класове в училищата. 

Така, чрез весели игри и забавни викторини децата  

придобиват знания и умения как да бъдат отговорни  

граждани, когато са на пътя. От години в часа на класния  

ръководител се провеждат и придобилите широка  

известност, любими както на децата, така и на техните  

загрижени родители, „петминутки по БДП“, които често се  

ръководят от пътни полицаи и пожарникари, облечени  

в красиво пригладени униформи. 
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Важни извънкласни инициативи в областта на безопасността 

на движението по пътищата се организират ежегодно  

и от Националния дворец на децата, който е най-голямата 

институция в България за допълнително образование  

и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното  

време на децата и младежите, и за превантивна работа  

с подрастващите.  
 

Ежегодните Национална кампания по БДП ‐ Посланието  

на „Есенния лист“ и Национална ученическа викторина  

„Да запазим децата на пътя“ привличат интереса на деца  

от цялата страна.  
 

В изпълнение на Секторната стратегия за БДП на МОН, 

разработена въз основа на Национална стратегия за БДП  

в Република България за периода 2021–2030 г. и Плана  

за действие към нея през учебната 2020/2021 г. 

Министерството на образованието и науката подготви  

съвместно с регионалните управления на образованието, 

организира и проведе за първа година  

Национално състезание по безопасност на движението 

по пътищата за ученици. 
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Неговата цел е да подпомага възпитаването и обучението  

на учениците в култура на поведение на пътя, която е  

свързана със спазването на общовалидните правила  

и норми за лична и колективна безопасност. То полага важни 

основи в подкрепа на учениците да взимат самостоятелни  

и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като  

осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.  

В допълнение към акцента върху знанията и уменията по БДП, 

чрез състезанието се възпитават и качества от значение  

за общото личностно развитие като информираност, култура 

в отношенията, съобразителност, уважение към общността  

и правилата. Чрез провеждането на състезанието могат да 

се проследят и резултатите на учениците, придобити  

вследствие на обучението в системата на предучилищното  

и училищното образование. 

Макар и проведено за първи път, със своя широк национален 

обхват, още през тази учебна година, състезанието се  

превърна във важен повод за насърчаване на учащите се  

към безопасно, културно и толерантно поведение на пътя.  

Състезанието затвърди усещането на институциите  

за необходимостта от неговото ежегодно провеждане с цел 

приобщаване на все повече учащи се към каузата  

на Визия „Нула“ загинали и тежко ранени по пътищата  

на България. 
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Състезанието се проведе по регламент, съгласно който  

право на участие имат училищни отбори, сформирани  

от ученици в дневна форма на обучение, разпределени  

според степените и етапите на училищното образование  

в две състезателни групи: първа състезателна група - ученици 

от V - VII клас; втора състезателна група - ученици VIII - X клас. 

Училищните отбори от I група са съставени от момичета  

и момчета, (3 състезатели + 1 резерва) - по един ученик от V, 

VI и VII клас. Резервният състезател е ученик от VII клас. Не се 

допуска за участие отбор, съставен само от момчета  

или само от момичета. Училищните отбори от II група са със-

тавени от девойки и юноши, (3 състезатели + 1 резерва) –  

по един ученик от VIII, IX и X клас. Резервният състезател е  

ученик от X клас. Не се допуска за участие отбор, съставен 

само от девойки или само от юноши. Ръководителят  

на отбора е учител по БДП, притежаващ квалификация  

по методика на обучението по БДП. Той се определя  

със заповед на директора на училището. 

Състезанието се състоя в четири кръга: училищен, общински, 

областен и национален. Всеки кръг от състезанието се  

проведе в две части: писмен тест и практически тест.  

Отборите от първа състезателна група (V - VII клас), победили 

на областно ниво, се срещнаха в НУ „Васил Левски“  

в гр. Габрово, за да премерят сили и да определят победител. 
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Официалната част беше открита на 5-ти юни от 10:30 часа  

от зам.-областния управител на област Габрово  

и председател на областната комисия по БДП, г-жа Стилияна  

Тинчева, и от кмета на гр. Габрово - г-жа Таня Христова.  

На откриването присъстваха и националният координатор  

на Националното състезание по БДП и представител на МОН 

- г-жа Любка Алипиева, директорът на Националния дворец  

на децата - г-жа Татяна Досева, началникът на РУО - Габрово -  

Г-н Георги Маринов, началникът на РУО - Русе - г-жа Росица  

Георгиева, председателят и членовете на Националната  

комисия за организиране и провеждане на националното 

състезание, зам.-кметът на гр. Дряново - г-н Ангел Ангелов,  

зам.-кметът на гр. Трявна - г-н Марин Маринов, членовете  

на областната комисия по БДП, жители на гр. Габрово  

и гости от цялата страна. Състезателите бяха мотивирани  

от зареденото с неподправена детска емоция колоритно  

хороводно изпълнение на Детски фолклорен ансамбъл 

„Габровче” и от музикалните изпълнения на деца и ученици  

от гр. Габрово. 

В града на хумора и сатирата на 5-и и 6-и юни,  

под лъчите на юнското слънце, в атмосфера на задружност и 

доблестно съревнование отбори от 16 области на страната 

дадоха воля на своя състезателен дух, като показаха завидни 

знания и умения за безопасно и толерантно поведение на 

пътя. Оценители на практическия тест бяха представители на 

Българската федерация по колоездене, която предостави  

велосипеди за провеждане  

на състезанието. 

След два дни, изпълнени с усмивки, незабравими  

преживявания и прекрасни мигове, националната комисия 

оцени представянето на отборите и обяви победителите. 

 

Празникът на БДП завърши  

с връчване на купите 
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На трето място се класира отборът от ОУ „Проф. Марин 

Дринов“ от гр. Панагюрище. 

На второ място без нито един грешен отговор на писмения 

тест се класира отборът от СУ „Христо Ботев“  

от гр. Сунгурларе. 

На първо място с най-голям общ брой точки се класира  

отборът от СУ „Христо Ясенов“ от гр. Етрополе. 
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Вторият национален кръг за състезателна група VIII-X клас  

от Националното състезание по БДП за учебната 2020/2021 г. 

се състоя от 18-и до 20-и юни в гр. Русе. Домакин на този кръг 

беше Основно училище „Отец Паисий“. В „града на първите 

неща“ - дунавската столица на България, колективът  

на училището прие отборите и гостите от цялата страна  

в горда историческа сграда, построена преди 155 години. 

Задружният колектив на училището, ръководен от директора 

Биляна Алексиева, и представителите на РУО-Русе приютиха 

отборите в прекрасните обновени коридори и класни стаи, 

като им осигуриха идеална среда за изява на придобитите  

в системата на училищното образование знания и умения  

по БДП. 

Официалната част беше открита на 19 юни от 10:30 часа  

от координатора на Националното състезание по БДП  

и представител на МОН - г-жа Любка Алипиева, от зам.-

областния управител на област Русе и председател  

на областната комисия по БДП - г-н Синан Хебибов, от зам.-

областния управител на област Русе с ресор „Образование“ 

- г-жа д-р Стефка Караколева, от зам.-кмета на гр. Русе -  

г-н Димитър Недев и от началника на РУО-Русе - Росица 

Георгиева. На откриването присъстваха председателят  

и членове на Националната комисия за организиране  

и провеждане на националното състезание, представители 

на ОДМВР-Русе и на Българския червен кръст. След като вече 

бяха решили писмените тестове, отборите и техните  

ръководители бяха мотивирани от заредения със важни,  

обществено значими послания театрален етюд на тема  

безопасност на движението по пътищата на велосипедисти. 
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За съжаление климатичните условия не бяха благосклонни. 

Прогнозата за предстоящо дъждовно и влажно време наложи 

провеждането на практическия тест по приложно колоездене 

да се състои на закрито във физкултурния салон  

на училището. Велосипедното трасе следваше да бъде  

преработено, така че да се гарантира най-голяма дължина  

в ограниченото налично пространство. Всички умения  

за приложно колоездене на участниците бяха проверени,  

въпреки че се наложи промяна на поредността  

на препятствията в следния ред: 

 

1. Преминаване между окачени летви, ограничаващи  

габаритите на велосипеда и разположени симетрично 

под тях конуси; 
 

2. Слалом между четири шайби, разположени на две оси; 
 

3. Преминаване между две ограничаващи дъски; 
 

4. Преминаване на дъска с ограничения; 
 

5. Слалом между два конуса, разположени на една ос,  

на различно разстояние един от друг; 
 

6. Упражнение за ловкост на ръцете: чаша - пълна с вода да 

бъде преместена от една поставка (маса) на друга; 

 

7. Преминаване последователно през люлееща се дъска 

и през широка летва, която се преодолява с прескок; 
 

8. Спиране пред Финал. 
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С помощта на представители от РУО и съгласно указанията 

на националната комисия сплотеният екип на училището  

успя в рамките на няколко часа да освободи от физкултурни 

уреди салона, да нареди трасето, да го изпробва и да го 

обезопаси. В допълнение, бяха въведени допълнителни мерки 

за гарантиране на честното и равностойно състезателно 

представяне на отборите. Участниците изчакваха да  

ги повикат за участие в отредените им класни стаи, където 

имаха възможност в реално време да гледат как другите  

отбори се представят по трасето. 

В града на Доходното здание, Паметника на свободата и най

-голямото речно пристанище у нас отбори от 12 области  

на страната дадоха воля на своя състезателен дух, като  

показаха завидни знания и умения за безопасно и толерантно 

поведение на пътя. След два дни, изпълнени с усмивки,  

незабравими преживявания и прекрасни мигове, въпреки 

дъждовното време, участниците засвидетелстваха отлични 

резултати по БДП, благодарение на уменията и знанията,  

придобити вследствие на обучението в системата  

на предучилищното и училищното образование. 

Въз основа на резултатите от писмения тест и от практическия 

тест националната комисия оцени представянето  

на отборите и обяви победителите. 
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В призовата тройка отново се класира отборът от СУ  

„Христо Ботев“ от гр. Сунгурларе. Той зае трето място. 

На второ място се класира отборът от ПГСС  

„Никола Пушкаров“ от гр. Попово. 

На първо място и във втора състезателна група с най-голям 

общ брой точки се класира отборът от СУ „Христо Ясенов“  

от гр. Етрополе. 
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Макар и проведено за първи път, със своя широк национален 

обхват Националното състезание по БДП за ученици още 

през тази учебна година се превърна във важен повод  

за насърчаване на учащите се към безопасно, културно  

и толерантно поведение на пътя. Постигнатите през тази  

година резултати са сериозна предпоставка за въвеждането 

на Националното състезание по БДП в календара на МОН  

с ежегодните олимпиади и състезания за ученици.  

Състезанието затвърди усещането на институциите  

за необходимостта от неговото ежегодно провеждане с цел 

приобщаване на все повече учащи се към каузата на Визия 

„Нула“ загинали и тежко ранени по пътищата на България. 

Празникът на безопасното, отговорно и толерантно движение 

по пътищата донесе много усмивки и весело настроение  

на всички присъстващи, като в същото време за пореден път 

постави тежките последствия от пътнотранспортния  

травматизъм и необходимостта от обучение по БДП  

от най-ранна детска възраст в центъра на общественото 

внимание. 



 
ДУХЪТ НА  

СЪСТЕЗАНИЕТО 

17 

Емил Панчев,  

председател на  

Съюз на българските 

автомобилисти 

Гостуващ автор: 

 

2 
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Кампанията „Най-добър млад шофьор на България“  

стартира през 2018 г. по пример на вече проведена подобна 

инициатива от словенския автомобилен клуб – AMZS. Основен 

организатор на инициативата у нас е Съюзът на българските 

автомобилисти (СБА). От създаването на кампанията  

традиционни партньори и съорганизатори станаха отдел 

„Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“, 

както и Българският Червен кръст. Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ е част от 

организаторите на инициативата още от самото си  

основаване. 

Кампанията „Най-добър млад шофьор на България“ е  

насочена към водачи на леки автомобили със стаж до 5 

години и на възраст до 26 години. Тя се състои от 2 основни 

етапа. През първия етап чрез специално създадена  

платформа участниците попълват тест от 20 въпроса,  

проверяващ техните теоретични знания. Въпросите са  

близки до тези за придобиване на свидетелство  

за управление на МПС. Те тестват няколко основни умения  

на участниците – да разпознават пътните знаци, да определят 

бързо предимството за преминаване през кръстовище,  

когато участват два или повече автомобила, както 

и познаването на нормативната уредба, задълженията  

и нарушенията съгласно Закона за движението по пътищата.  

До втория, финален, етап от състезанието се допускат 20-е 

участника, справили се с най-малко грешки и най-бързо  

с теста. До този етап не се допускат участници, които имат 

наложени наказания за нарушаване на правилата  

за движение по пътищата. В рамките на финалното събитие  

в един ден съревнованието се провежда с демонстрация  

на практически упражнения. Това включва майсторско  

управление на автомобил, реакция в екстремни ситуации, 

оказване на първа помощ на пострадал в ПТП и други.  

Целта е да се откроят младите шофьори с достатъчно добри 

комплексни качества за справяне с ежедневните  

предизвикателства на пътя. 
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Според експертите по пътна безопасност към СБА именно 

водачите в тази възраст и с малък шофьорски стаж са  

склонни да променят трайно поведението си зад волана  

и да повишават дисциплината си вследствие от подобни  

инициативи. Статистиките на Международната автомобилна 

федерация сочат, че това е най-застрашената група  

участници в движението, а според Световната здравна  

организация основната причина за смъртни случаи  

на възраст между 5 и 29 години са пътнотранспортните  

произшествия. В допълнение към всички международни  

проучвания данните на Пътна полиция сочат, че в голяма  

част от ПТП в България участват лица с до 2 години стаж  

зад волана.  

Основната цел на кампанията „Най-добър млад шофьор  

на България“ е да направи пътната безопасност приоритет  

за младите шофьори. Чрез възможността да участват  

в състезание, предназначено специално за тях, където да 

премерят сили с други непрофесионалисти на тяхната  

възраст и със сходен шофьорски стаж, организаторите  

създават общност от млади водачи, интересуващи се  

от темата за пътната безопасност. Благодарение  

на партньорството с Пътна полиция се проследява 

поведението на финалистите след тяхното участие с цел  

установяване на дългосрочния ефект от кампанията –  

имат ли нарушения, поддържат ли добра дисциплина на пътя, 

участват ли в ПТП и др. 
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Всички финалисти в кампанията получават титлата Посланик 

на СБА за пътна безопасност. Всяка година голямата награда 

на победителя е безплатно ползване на нов автомобил за 12 

месеца. Допълнителни награди има и за останалите  

финалисти – гориво, автомобилни гуми, членски карти от СБА 

и други, с които се привлича както подкрепа от страна 

на бизнеса, така и голям интерес от страна на участниците.  

За достигане на максимално голям брой млади шофьори 

кампанията се популяризира основно в социалните  

мрежи – Фейсбук, Инстаграм и Ютуб, чрез комуникация  

на достъпен и близък до целевата аудитория език  

и публикации, мотивиращи участниците сами да се 

предизвикват помежду си.  
 

Друг особено успешен инструмент за популяризиране  

на кампанията сред младите шофьори е т.нар. инфлуенсър 

(т.е. такъв, който влияе) маркетинг. За 4-е издания  

на „Най-добър млад шофьор на България“ над 15 известни  

и харесвани от младежите на възраст до 26 години личности 

застанаха зад кампанията и предизвикаха своята аудитория  

в социалните мрежи да се включи в състезанието.  
 

В последните четири години посланията на кампанията са 

достигнали чрез социалните мрежи до повече от 250 000  

младежи на възраст между 18 и 26 години.  

През 2019 година в Любляна се проведе първото  

международно състезание „Най-добър млад шофьор“,  

в което взеха участие първите трима от националните  

състезания в четирите държави, в които се провежда  

кампанията – България, Сърбия, Словения и Чехия. Българският 

отбор се справи най-добре, като участниците ни заеха първо, 

трето и пето място. Тази година международното състезание  

ще се проведе в Полша, като в два последователни дни сили 

ще премерят финалистите от 2020 и 2021 година. Освен 

предишните участници тази година се включва и Австрия.  

Международното състезание се провежда под егидата  

на Международната автомобилна федерация, като  

амбицията на организацията е към него да се присъединяват 

все повече държави.  
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Г-н Павел Джалев, победител за 2021 година:  

„Шофирането с придружител ще е полезно“ 
 

Интервю на БНР с най-добрия млад шофьор за 2021 г.  

Имаш ли предложение какво може да се промени  

или добави към шофьорските курсове у нас? 
 

Вярвам, че моделът, който се използва в САЩ за шофиране  

с придружител, било то преди взимане на книжката или след 

това, е много полезен. Тъй като той дава възможност на един 

млад шофьор да има до себе си човек с опит, който е готов 

да му даде съвет във всеки един момент. 

Какво друго оказва влияние върху поведението на младите 

водачи? 
 

Осъзнаването какви са лимитите на автомобила също е  

много важно при един шофьор. За целта могат да се  

осигурят полигони, отделени от движението, които да са  

за общо ползване, за да може един млад шофьор да отиде 

и да разбере на какво е способен неговия автомобил.  

Разбира се, всички в България знаем какво е състоянието  

на пътната инфраструктура. 

Темата пътна безопасност и младите шофьори… 
 

Има хора, които се поддават повече на емоциите си, търсят 

адреналин, но има и друга голяма част от обществото, която 

осъзнава рисковете. 
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Г-н Емил Панчев, председател на СБА:  
 

„Най-добър млад шофьор“ се налага като една  

от най-смислените кампании за пътна безопасност 

Кампанията „Най-добър млад шофьор на България“ се  

провежда за четвърта поредна година. Щастливи и горди сме 

от факта, че тя се налага като една от най-смислените  

и ефективните кампании, насочени изцяло към най-

застрашената група участници в движението – младите  

шофьори на възраст до 26 години и с малко стаж зад волана. 
 

Наблюдаваме, че те все още изпитват основни затруднения, 

когато трябва да преценят бързо пътна ситуация, в която  

участват повече от два автомобила. Колкото до финалното  

състезание, повечето от тях са добре подготвени и силно  

мотивирани, но все още виждаме две коренно  

противоположни категории опасно поведение при тях. 
 

На първо място, това са твърде самоуверените млади шо-

фьори, които не си дават време да преценят ситуацията, а 

разчитат на усета си прекалено много. Те често допускат 

грешки поради самоувереността си. 
 

Втората категория рисково поведение, което наблюдаваме 

при младите шофьори, е прекалената плахост. Част от тях са 

доста неуверени, страхливи, движат се твърде бавно дори  

за градския трафик и по този начин представляват риск както 

за себе си, така и за околните. Видимо и в двата случая  

решението на проблема би било по-ефективното обучение, 

както и възможността за допълнителни обучения  

на специализирани писти, каквито в България все още,  

за съжаление, не съществуват.   
 

Упражненията от финалното състезание силно 

напомнят на елементите, които в много европейски  

държави се включват в тези задължителни допълнителни  

обучения – реакция в екстремни ситуации, тестване  

на контрола над автомобила в сигурна среда и др. 



 
БДП И ГРАДОВЕТЕ 
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Марта Петрова, ДАБДП Подготвил материала: 
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Ефектът на урбанизацията  
24 

Поради задръствания по време на придвижване и други  

ограничения на свързаността, достъпът до стоки и услуги се 

влошава. Интензивният трафик възпрепятства икономическия 

подем и социалното включване, тъй като струва милиарди 

евро на европейските данъкоплатци.  
 

Пътнотранспортните произшествия носят непосилна  

икономическа тежест за пострадалите, за техните семейства 

и за националните икономики и представляват около 3%  

от годишния брутен вътрешен продукт. През изминалото  

десетилетие България постигна напредък в усилията  

за ограничаване на пътния травматизъм, но целта  

за намаляване броя на загиналите на пътя към 2020 г.  

наполовина спрямо 2010 г. не беше постигната.  

За десетгодишния период броят на загиналите намаля  

с малко над 40% и достигна 463. Предвид площта  

и населението в страната нивото на травматизма остава 

неприемливо високо.  
 

Замърсяването на околната среда от автомобилния  

транспорт добива все по-тревожни размери. По данни 

на Световната здравна организация България страда  

от хронично опасни за населението нива на фини прахови 

частици. Качеството на въздуха е важен елемент  

за осигуряване на устойчиво развитие на градовете. 

Съществен дял от генерирания в жизнената среда шум  

се дължи на пътния трафик.  
 

Ръстът в използването на частни автомобили, съпътстващ  

разрастването на градовете и увеличените пътувания  

до работното място, поставя изявен дисбаланс, тъй като  

развитието на обществения транспорт в много случаи не 

протича със същата интензивност. Традиционно пътната  

инфраструктура в градовете се фокусира главно  

върху моторизирания транспорт - често за сметка  

на безопасността на уязвимите участници в движението.  

Успокояването на движението като важно направление  

в общите усилия за устойчива градска мобилност все още е 

нова за общините тема, а тя е определяща за намаляване  

на неблагоприятните ефекти от моторизирания трафик. 

Мерките, насочени към контрол на скоростта, са  

спорадични, без да произтичат от концептуални политики  

за планиране на пътища, паркиране на превозни средства  

и насърчаване на алтернативни видове транспорт. В резултат 

на това пешеходците и велосипедистите, като уязвими  

участници в движението, споделят пътя с автомобили  

в условията на непрекъснат риск. 

 

Tези проблеми в своята съвкупност генерират не само  

големи разходи, но прогресивно намаляват качеството  

на живот и влияят отрицателно на общото благосъстояние. 

Ето защо през месец декември 2020 г. Европейската  

комисия прие Стратегия за устойчива и интелигентна  

мобилност и План за действие, поставящи фокус  

върху фундаменталната трансформация на транспортната 

система в посока нейната екологична устойчивост  

и безопасност, насочени към човека.  
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Голямото предизвикателство  
25 

Въпросът как да се подобри свързаността, като  

същевременно се ограничат задръстванията, пътните  

инциденти и замърсяването на околната среда, е сред  

основните предизвикателства за обществото. Ето защо  

съвременният европейски град трябва да търси и предлага 

по-балансирани и устойчиви решения за подобряване  

на мобилността. Трябва да се отчитат специфичните за него  

обстоятелства и съществуващия местен потенциал.  

Просперитетът на градовете, свързващи пазарите на труд, 

инвестиции, образование, здравеопазване, развлечение,  

отдих и др. зависи в голяма степен от достъпността - пряко 

опосредствана от транспортните системи. Европейските  

градове са изправени пред предизвикателството как да  

подобрят мобилността, да осигурят достъпност и да създадат 

висококачествени и ефективни транспортни системи, като  

в същото време намалят задръстванията, замърсяването 

и произшествията. 

Така съвременните визии за развитието на градовете поставят 

все по-голям акцент върху човека и неговите нужди  

от устойчива мобилност (икономическа, социална  

и екологична) получават все по-голямо внимание.  

В исторически план използването на лични автомобили се е 

възприемало като приоритет с превес над предлаганите  

възможности за обществен транспорт, колоездене  

или придвижване пеша. Необходим е концептуално нов  

подход към общата рамкова организация на мобилността, 

като пътнотранспортната система все повече се ориентира 

към движението на хора, което предлага ефективни  

алтернативи на конвенционалния моторизиран трафик  

от лични превозни средства.  



Управлението на БДП в градовете е непрекъснат  

процес, който включва няколко основни аспекта:  

обследване, анализ, приоритизация, планиране,   

технически решения, бюджетиране.   

26 
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Какво е нивото на пътнотранспортния травматизъм  

в общината? 
 

Какво е състоянието на общинската пътна и улична мрежа 

(настилки, пътна сигнализация и др.)? 
 

Приет ли е актуален Генерален план за организация  

на движението? 
 

Как е обезпечено пешеходното и вело движението? 
 

Колко удобен, достъпен и безопасен е градският транспорт?  
 

Кои са конфликтните точки и опасните зони/участъци? 
 

Каква база данни е налична и какво следва да се  

надгражда? 



АНАЛИЗ 
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Кои са основните/системните причини за травматизма  

и какви са тенденциите спрямо преходни периоди?  
 

Каква е връзката между влаганите ресурси и наличните  

резултати, свързани с БДП?  
 

Какъв е наличният административен капацитет? 
 

Какви са нуждите от оптимизиране на процеса  

по управление на БДП? 
 

Върху кои от системните фактори, влияещи върху БДП,  

следва да се акцентира приоритетно, според спецификите  

на населеното място? 



ПРИОРИТИЗАЦИЯ 
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Нуждите винаги са повече от наличните средства. Кои са  

областите/участъците/обектите, в които, ако бъде  

инвестирано, ще се получи най-осезаемо повишаване  

на безопасността? 
 

Инвестирането само в пътна настилка без отчитане на други  

елементи на безопасността не означава автоматично, че ще 

има  положителен ефект за пътната безопасност!  
 

Каква е добавената стойност на всяка една инвестиция? 
 

От възможните методи и мерки кои са оптимални 

за конкретното място и контекст? 



ПЛАНИРАНЕ  
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Предвидени ли са мерки по БДП за универсална безопасна 

мобилност в Плана за интегрирано развитие на общината? 
 

Подготвен/актуализиран ли е Генералният план  

за организация на движението, така че да съответства  

на нуждите и потенциала за развитие на населеното място?  
 

Интегрирана ли е БДП в развитието на пътнотранспортната 

инфраструктура, като част от инвестиционната програма 

на общината?  
 

Разработена и приета ли е областна годишна план-

програма за БДП на база подадена информация 

от общините? 



ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 
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Интегрирани ли са елементите на безопасността  

при проектирането и изграждането/ремонта  

на транспортната инфраструктура, в т.ч. в количествено-

стойностните сметки? Изследванията показват, че   

подмяната на настилката не е достатъчна за намаляване 

риска от настъпване на ПТП. Необходимо е и полагането на 

пътна маркировка, и изграждането на обезопасителни 

системи, отговарящи на всички нормативни изисквания. 
 

Отчита ли БДП дейностите по текущото/зимното поддържане?  
 

Създават ли елементите на пътната инфраструктура в своята 

съвкупност ясни послания към участниците в движението, така 

че да се намали в максимална степен вероятността  

от грешки? 
 

Щадяща ли е пътната инфраструктура, така че да смекчава 

последиците от грешките на участниците в движението? 



БЮДЖЕТИРАНЕ  
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Оптимизирани ли са разходите, така че мерките по пътната 

инфраструктура да включват аспекта на пътната  

безопасност? Финансовите средства никога няма да са 

достатъчни. Основният въпрос е как се разпределят  

и дали се разходват ефективно. Това е причината да е  

необходимо да има ясни критерии за приоритизация  

на всички дейности по пътната инфраструктура. 
 

Какви са възможностите за целево бюджетиране на мерки  

по БДП от собствените бюджетни приходи? 
 

Какви са възможностите за финансиране на проекти по БДП 

с национални и европейски средства? 
 

Отчетен ли е фактът, че разходите за БДП са инвестиция  

в човешки капитал и благосъстояние? 



   

Приказният град 
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Копенхаген 
34 

к
о

п
е

н
х
а

ге
н

 

 

Много проучвания определят Копенхаген като един  

от най-добрите градове за живеене. Това също е свързано  

с безопасността на движението, която значително се е  

подобрила през последните десетилетия. Копенхаген в много  

отношения е модел за други градове, а пътната безопасност 

е една от предпоставките за високото благосъстояние.  

Планът за БДП на датската столица за периода 2013-2020 г.  

цели да намали наполовина броя на смъртните случаи  

и тежките наранявания. Планът очертава предизвикателствата 

и инициативите, които да направят трафика в Копенхаген още 

по-безопасен, като се позовават на тенденциите  

в произшествията и други промени в жизнената среда  

на града. 
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В Копенхаген намаляването на скоростта доведе  

до положителен ефект за намаляване  

на травматизма. 
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Какви мерки предприеха общинските власти? 

Преглед на всички пътища с ограничение на скоростта  

над 50 км/ч с оглед преценка за намаляването й. 

Постепенно намаляване на ограничението на скоростта  

до 40 км/ч във всички жилищни райони. 

Подобряване безопасността на съществуващите места  

за преминаване на пешеходци, след съвместни огледи  

и анализи със службите на полицията. 

Намаляване на скоростта в райони с голям бой уязвими 

участници в движението - училища, детски градини,  

пешеходни зони, търговски улици и др.  

Интегриране на одити за пътна безопасност в плановете  

и проектите за градско развитие. 

Анализ на всички пътни инциденти, регистрирани  

от полицията, с участието на ученици, пострадали по път  

към и от училище. 

Ангажиране на общинската администрация с възможността 

за подобряване безопасността на движението чрез личния 

пример. 

Изискване за ISO сертификат за безопасност на движението 

при възлагане на обществени поръчки, свързани с пътната 

безопасност.   



   

УЛИЦАТА 
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Улиците на древността 
37 

Първите индикации за построени с настилка пътища от около 4000 г. пр. н. е. са  

в Ур (днешен Ирак). По време на бронзовата епоха наличието на метални  

инструменти прави строителството на каменна настилка осъществимо. Първите 

систематични строители на пътища в древния свят са римляните, които били наясно 

с военните, икономическите и административните предимства на добрата пътна 

система. Римляните черпели своя опит главно от етруските, особено в технологията 

на цимента и настилките на улиците, както и от гърците за зидария, картагенците  

за структура на тротоарите и египтяните за проучванията. Използването на бетон, 

направен от цимент, е основен фактор за развитието на строителството в древния 

Рим. Този процес започва от 334 г. пр. н. е. и по време на разцвета на империята 

са построени близо 29 военни пътища, свързващи столицата с най-далечните  

граници на империята, най-известният от които е Виа Апия. Изграждайки система 

от пътища, тунели и мостове от Португалия до Константинопол, римляните успяват 

да придвижат армиите по-бързо и да транспортират хора и стоки. 

Поставените на определени интервали знаци посочват кой отговаря  

за поддържането на съответната част от пътя, както и за текущите ремонти. В някои 

райони са използвани транзитните пътни такси за събиране на приходи. Римляните 

се грижели да поддържат пътищата си и да осигуряват не само лесен транспорт 

на войските, но и на стоките. Тротоарите са били изградени на около метър  

и половина по-високо от пътя като предпазна мярка за предотвратяване  

навлизането на превозни средства в пътя на пешеходците. Тъй като пътищата са 

по-ниски от тротоарите са изграждани и стъпала за хората, пресичащи 

улиците. Те служели и за ограничаване на скоростта на каруците и животните,  

които следвали да ги заобикалят. Съществували са и ограничения къде могат да 

преминават каруци и колесници, като в определени райони движението им през 

деня е забранявано с оглед наличието на много хора. Също така, в жилищните  

райони са строили еднопосочни или задънени улици, за да има по-малко шумен 

трафик. Така римляните поставят началото на организираното стопанисване  

на пътища. След упадъка и рухването на римската империя тази грижа е  

изоставена сред мракобесието на средните векове, като транспортните системи 

претърпяват развитие чак след откриване на Новия свят.     



Улиците на бедността 
38 

БДП в страните с ниски доходи остава основна грижа поради системните  

слабости в стандартите за пътна безопасност. Повече от 90% от смъртните случаи 

по пътищата се случват в по-бедните държави, а глобалните загуби от тях струват  

около 2-3% от брутния вътрешен продукт. Бедните хора са повече изложени на риск 

от ПТП, а икономическото въздействие на травматизма върху тях засилва бедността 

и значително ограничава техния бъдещ икономически потенциал. Проучване  

в Бангладеш показва, че смъртността при ПТП е два пъти по-висока сред най-

бедните социално-икономически групи в сравнение с най-богатите. В Южна Корея 

близо 71% от хората, които страдат от увреждане в резултат на пътен  

инцидент, претърпяват загуба на заетост, а голяма част от тях остават  

безработни за дълго време, като почти половината от пострадалите са принудени 

да се откажат от дома, който притежават, и да се преместят в имот под наем.  

В Богота, Колумбия, пътната безопасност стана фокусна точка след като всяка  

година човешките жертви по пътищата достигаха между 500 и 600. Планът  

за действие на колумбийската столица, стартиран през 2017 г., вече дава първите 

резултати. За 2019 г. смъртните случаи са намалели с 11% в сравнение със същия 

период на 2018 г. и с 12% в сравнение със средния брой смъртни случаи  

между 2014 г. и 2018 г.  



Улиците на Визия „Нула“ 
39 

Изследване от 2019 г. на Международния транспортен форум -  

междуправителствена организация с участието на 59 страни, показва, че нивото 

на смъртност при ПТП е по-ниска в градовете, отколкото извън тях. Наблюдава се  

корелация между гъстотата на населението и пътния травматизъм. Анализът  

разкрива 20% по-ниска смъртност при двойно повече гъстота. Това вероятно се  

дължи на по-ниската скорост на движение на превозните средства и използването 

на обществения транспорт. Тази констатация повдига следния въпрос: ако улиците  

в градовете са по-безопасни от извънградските пътища, защо БДП в населените 

места изисква все повече внимание? Отговорът налага да се погледне отвъд  

цифрите, за да се разгледат по-широки икономически, здравни и други проблеми, 

свързани с благосъстоянието. Взаимовръзката между скоростта и риска от 

попадане в пътен инцидент е доказано изключително силна. Тъй като това кара 

хората да се чувстват несигурни на улицата, вече редица градове полагат  

системни усилия за управление на скоростта. Уязвимите участници в  

движението - пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, са най-рискови по 

отношение на пътния трафик. В този смисъл приоритет за пътна безопасност в 

градовете с високи нива на БДП е защитата на тази категория участници. 

Алтернативните средства за придвижване значително повишават пътната 

безопасност в гъсти градски райони и осигуряват ползи за общественото здраве. 

Например, норвежкият град Берген, където властите работят за повишаване на 

физическа активност на гражданите и подобряване качеството на въздуха. 



 
ВЕЛОСИПЕДЪТ 
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Велосипедите навлизат в ежедневието на хората през 19-и 

век и днес наброяват около милиард в целия свят като  

ефективен начин на транспорт, оптимален за къси  

до умерени разстояния.  
 

Велосипедите осигуряват многобройни предимства  

в сравнение с моторизирания превоз, включително  

възможност за физическа активност, по-лесно паркиране, 

повишена маневреност и подобрен достъп. 

Колоезденето предлага намалена консумация на горива,  

по-малко замърсяване на въздуха с емисии на шум  

и парникови газове, както и ограничаване на задръстванията.  
 

Не на последно място, колоезденето предоставя редица  

ползи за здравето. Според Световната здравна организация 

редовното използване на велосипед може да намали риска 

от сърдечни заболявания и диабет, които са характерни  

за заседналия начин на живот, както и да благоприятства  

психичното здраве, противодействайки на стреса  

и тревожността. 
 

На трети юни всяка година по решение на Генералната 

асамблея на ООН хората по света отбелязват Световния ден 

на велосипеда. Той е учреден на 12 април 2018 г. с резолюция 

72/272 на Общото събрание на организацията.  

 

Колоезденето  
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Проучвания, направени в Уганда, Танзания и Шри Ланка  

върху стотици домакинства показват, че велосипедът може да  

увеличи доходите на бедно семейство с до 35%. Този вид  

превозно средство е основен способ за придвижване, както  

и за транспортиране на стоки до тържища и пазари.  

В историята на феминизма велосипедът дава на жените  

безпрецедентна мобилност, допринасяйки за тяхната  

еманципация в западните държави. Тъй като велосипедите 

стават по-безопасни и по-евтини, все повече жени ги  

предпочитат като форма на достъп до лична свобода.  

Така велосипедът символизира новата жена от края на 19-и 

век, особено във Великобритания и САЩ.  



43 Производството на велосипеди е подпомогнало разви-

тието на други индустрии, усъвършенствайки техниките 

за металообработка и производство на рамки, лагери,  

шайби и зъбни колела. По-късно тези техники  

подпомагат механиците в разработването  

на компоненти, използвани в ранните автомобили  

и самолети. 
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Редица училища и полицейски служби по света провеждат 

образователни програми за деца, насочени  

към придобиване на умения за управление на велосипеди. 

„Bikeability” е програма на Министерството на транспорта  

на Великобритания за обучение на деца и младежи, която 

включва три нива: 1/ управление на велосипед в защитена 

среда; 2/ колоездене по еднолентови пътища и кръстовища  

с умерен автомобилен трафик; и 3/ управление  

по натоварени пътища и кръстовища. След завършване  

на обучението велосипедистите получават брошура  

с указания, значка и сертификат за завършено обучение,  

като се определят области за по-нататъшна практика. 



 
ГРАДЪТ  

НА ВЕЛОСИПЕДИТЕ 
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Нидерландия е известна в световен мащаб като страна  

на велосипедисти. Колоезденето е част от ежедневието,  

както и основно занимание на множество спортисти,  

спечелили аматьорски и професионални състезания.  

Манията за колоездене може да бъде проследена до Утрехт - 

град в центъра на страната, където през 1885 г. се открива 

първата официална колоездачна пътека на Холандия.  

На 1 юли 1883 г. група ентусиасти създават Кралска  

холандска туристическа асоциация с цел да популяризират  

развлекателното колоездене. Холандската велосипедна  

индустрия се разраства бързо. През 1893 г. в Утрехт  

е основана Асоциацията на холандските  

производители на велосипеди. До 1911 г. холандците  

притежават повече велосипеди на глава от населението,  

отколкото която и да е друга държава в Европа.  

Нарастващата популярност на колоезденето не само  

в Утрехт, но и в цялата страна, е свързана със създаването  

на множество фабрики за велосипеди. През 70-е и 80-е  

години на 20-и век масовите протести на велосипедисти  

доведоха до предприемане на мерки от страна на местната 

власт за намаляване въздействието на автомобилите  

в центъра на града. Днес колоезденето е част  

от ежедневието в Утрехт. Средно в града се използват 125 000 

велосипеда всеки ден. Почти 100% от населението  

притежава поне един велосипед, а много притежават повече. 

Градът е дом на най-големия велосипеден парк в света,  

който може да побере 12 500 велосипеда, а Вреденбург е 

най-натоварената велосипедна алея в Холандия. 
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Тур дьо Франс се провежда на територията  

на Франция и съседните ѝ държави през  

месец юли всяка година. Състезанието  

отнема около 3 седмици и всеки ден се  

преминава определен етап. Победител  

в обиколката става колоездачът, завършил  

целия тур с най-добро време. Тур дьо Франс, 

Джирото (Обиколката на Италия) и Вуелтата 

(Обиколката на Испания) са най-престижните 

колоездачни състезания, записани в световния 

колоездачен съюз, и формират т.нар.  

„3 гранд тура“.  

Тур дьо Франс, един от стожерите  

на колоезденето, се ангажира да насърчава 

мобилността с велосипеди. Той иска да  

генерира положително въздействие, като  

вдъхнови всички, които могат, да превърнат  

колоезденето в част от живота си всеки ден. 

Според организацията това има огромен  

потенциал: 60% от пътуванията във Франция  

са до разстояния под 5 км (а 35% не повече  

от 2 км), но само 4% от това пътуване се  

извършва с велосипед. 

Без значение как и къде пътувате, Визия „Нула“ 

има за цел да направи пътя по-безопасно  

място за всички, включително и на всеки етап 

от Тур дьо Франс и други колоездачни  

състезания. Ангажираността на Тур дьо Франс 

се основава на два основни стълба:  

положително въздействие и екологична  

отговорност. Със своята инициатива 

„Бъдещето на/с велосипед“, Тур дьо Франс 

иска да вдъхнови всички да превърнат  

колоезденето в част от ежедневието си, както 

и да се ангажират: да насърчават  

и популяризират политиките за колоездене;  

да подкрепят обучението; както и да бъдат  

солидарни с хората в неравностойно  

положение. 

Тур дьо Франс се ангажира да ограничи  

отрицателното въздействие на транспорта 

повече от 10 години и разчита на „Хартата  

на 15 ангажименти за екологична  

отговорност“, създадена под егидата  

на Министерството на спорта  

на Франция и Световния фонд за природата  

с цел постигане на социални и екологични  

цели (устойчива мобилност, запазване  

на природното наследство, отговорност,  

здравословен начин на живот и др.). 
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Интервю с д-р Енчо Чобанов - ветеринарен лекар, главен 

инспектор в Българската агенция по безопасност на храните. 

Има дъщеря на 14 години - Константина. Любимото му хоби е 

планинското колоездене, затова можете да го срещнете 

често по склоновете на Рила, Пирин и Родопите. Намираме 

го в Пирин заедно с други колоездачи - негови приятели.  

ДАБДП: Колко е голяма групата Ви за планинско колоездене  

и колко често се качвате на велосипедите, за да изпитате  

това екстремно изживяване? 
 

ЕЧ: Групата се състои от 8 човека твърдо ядро, но обикновено 

винаги имаме гости, които са привлечени от красотата  

на Пирин планина и искат да видят нашите пътеки, да се  

докоснат до нашето изживяване. Определено планинското 

колоездене е изживяване. Караме винаги, когато намерим 

време. Де да можеше да е всекидневно, но не се  

получава – всеки от нас има твърде много задачи.  

Обикновено поне два пъти седмично се стремим да  

направим каране. Дали планинското колоездене е  

екстремно е чисто субективно усещане. Колоезденето като 

цяло е приятен и супер зареждащ спорт, който носи почти 

същите рискове както в планината, така и в градска или извън 

градска среда. 
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ДАБДП: Може ли и други колоездачи да се присъединяват  

към Вас? Има ли деца във Вашата група? Какъв пример им 

давате?  
 

ЕЧ: Съставът на групата е постоянен за организираните  

карания, които се състоят предимно през уикендите. Освен 

тях организираме и индивидуални карания, карания след  

работно време, нощни карания и др. Всеки, който реши, е 

добре дошъл да се включи. Деца също има и мисля, че  

примерът, който им даваме, е страхотен! Той определено 

има ефект върху тях. 

ДАБДП: Кои са любимите Ви маршрути? Безопасни ли са те 

за планинските колоездачи? 
 

ЕЧ: Имаме редкия шанс да можем да практикуваме  

всякакъв вид колоездене в котловината, в която ни е отредил 

място живота. Трите планини около нас и свързващите ги  

пътища и горски пътеки определено са страхотна даденост. 

Ако говорим за безопасност, тя е фактор от няколко  

компонента, уменията на колоездача, екипировка- каска/

няма каска – няма глава/ и евентуално допълнителна  

защита, правилна преценка на собствените умения,  

спазване на Закона за движението по пътищата, защото, 

за да отидеш от една до друга пътека, често се налага да си  

участник в движението, а там отговорността трябва да е още 

по-голяма. 

ДАБДП: В застрахователните полици планинското колоездене 

се води екстремен спорт. Защо го избрахте и как се кара  

безопасно в условията, които са в България? 
 

ЕЧ: Да, така е. Вероятно е така поради непознаване на този 

спорт или поради наложилото се впечатление в обществото, 

че планинското колоездене е свързано с често каране извън 

маркирани трасета, с неподходящи велосипеди  

и екипировка. Колоезденето в града може да бъде не  

по-малко рисково, когато велосипедистът не спазва  

правилата за движение по пътищата или когато предприема 

модели на поведение, които не са безопасни. 

ДАБДП: Как гарантирате безопасността не само на един  

велосипедист, ами на всички, включително и на хората, които 

се движат по маршрутите, определени за планинско  

колоездене?  
 

ЕЧ: Безопасността се постига, когато при групови  

и организирани карания има своеобразен водач или водачи, 

които преценяват възможностите на групата и избират  

безопасен маршрут за всички. В допълнение, носенето  

на каски и достатъчно добро оборудване е задължително. 

ДАБДП: Какво е оборудването, което ползвате, за да бъде 

максимално безопасно Вашето изживяване?  
 

ЕЧ: В зависимост от вида на планинското колоездене се  

ползват различни видове елементи за лична защита, като  

задължителните елементи са каска, ръкавици, очила,  

наколенки, налакътници, а понякога и пълна защита на торса. 

В градски условия е критично важно велосипедистите да  

носят дрехи със светлоотразителни елементи, за да са добре 

видими в сумрачно и тъмно време. 



50 

 в
е

л
о

с
и

п
е

д
ъ

т
  

ДАБДП: Каква е безопасната скорост, с която се движи  

планинският колоездач? 
 

ЕЧ: Това е скоростта, която му позволява да има пълен  

контрол над велосипеда. Това е валидно за всеки колоездач. 

Но, ще ви издам една тайна. В планинското колоездене  

скоростта обикновено е добър приятел, но всичко е  

субективно усещане и правилна преценка. 

ДАБДП: Вие също така сте и друг вид участници в движението 

по пътищата. Как постигате безопасност?  
 

ЕЧ: Определено, ако има лента за движение  

на велосипедисти, ще е далеч по– безопасно и спокойно  

за всички участници в движението. Разбира се, това е  

свързано с рехабилитацията на цялата пътна и улична мрежа. 

От друга страна, би имало страхотен икономически,  

социален и здравен ефект… И най–важното: ще научим  

децата - от там тръгва всичко! 

ДАБДП: Какво бихте препоръчали на другите участници  

в движението, независимо дали е планинско, градско  

или извънградско? Какво е Вашето послание към всички,  

които тепърва ще решат да започнат да практикуват  

планинско колоездене? 
 

ЕЧ: Да са по-търпеливи, по-внимателни и да опитат да слязат 

от колите и да се качат на колело. Вероятно ще разберат  

другата страна по–лесно! Нито за миг да не се замислят дали 

да започнат! После ще разберат, че са закъснели.  

Най-великото изобретение след колелото е велосипедът  

във всичките му форми и превъплъщения! 
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: 
 

Планирайте пътуването си. 
 

Проверете дали велосипедът е изправен  

и оборудван със съответните светлини  

и звънец. 
 

Поставете предпазна каска  

и светлоотразителни елементи  

на облеклото си. 
 

Управлявайте велосипеда само  

на разрешените за това места.  

Пешеходните зони и площади не са  

подходящи за придвижване с велосипед.  
 

Споделяйте отговорно и толерантно пътя  

с другите участници в движението. 
 

Бъдете концентрирани, като  

идентифицирате и реагирате  

своевременно на опасностите. 
 

Бъдете видими за останалите участници  

в движението и поддържайте зрителен  

контакт, особено на кръстовища. 
 

Спазвайте сигнали, знаци и пътна  

маркировка. 
 

Сигнализирайте коректно всички Ваши  

маневри и използвайте звънеца при нужда. 
 

Имайте готовност да спрете. 
 

Пазете се от отварящи се врати  

на паркирали автомобили. 
 

Не предприемайте изпреварване  

на голямогабаритни автомобили. 

 

 

     



 
ВНИМАНИЕ!  

ЖИВОТНИ НА ПЪТЯ! 
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Водач на автомобил, блъснал животно на автомагистрала 

(АМ) „Тракия“ през декември 2019 г. разказва:  

„Движех се с 100 – 110 км/ час. На 247 км на пътя изскочи  

глиган. При опита ми да го избегна, той се блъсна в предната 

ми гума. Колата се заби в мантинелата. Автомобилът се 

завъртя три пъти и влезе в канавката. В този момент си видях 

живота на лента. Не бях сама в колата, което беше 

най-големият ужас. Колата, когато спря да се върти, просто 

се молех всички да сме живи.“  

Подобно преживяване е част от опита на стотици водачи  

на моторни превозни средства.  

Последиците при част от подобни ПТП могат да бъдат 

загинали или ранени животни, както и материални щети  

по автомобила, пътя и околното пространство. Когато по-едри 

животни пресичат пътища с относително висока разрешена  

скорост на движение, са налице предпоставки за  

настъпване на сериозни наранявания и загуба на живот. Дали 

този проблем има решение? 

В съвременния живот пътищата и железопътните линии  

разделят териториите за живеене на дивите животни, като 

пречат на техните придвижвания, на популацията  

и изхранването им. Същото важи и за организирано  

отглежданите животни. Пътищата могат да бъдат  

непреодолимо препятствие за тях, като някои загиват, други 

избягват автомобилния път, трети се отказват да преминат  

по естествения си маршрут на миграция. Всичко това  

нарушава общата картина за развитие на биологичните  

видове у нас - диви и отглеждани от стопани. 
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През 70-те години на 20-и век в Нидерландия се предприемат  

първите стъпки за намаляване влиянието на пътищата върху 

местообитанията и придвижванията на животинските видове.  

През 2008 г. за територията на Република България е  

направено изследване, инициирано от института ALTERRA  

и Българската академия на науките с цел запазване  

на биологично разнообразие в страната ни. Въз основа  

на проекта е подписан меморандум за сътрудничество  

за създаване на Национален план за дефрагментация  

на естествени местообитания през транспортните коридори 

в България между Министерство на транспорта,  

Министерство на околната среда и водите, Министерство  

на регионалното развитие и благоустройство 

и Държавна агенция по горите. Интерес представляват  

методиката на изследване и резултатите.  

Установено е, че съществуващите и нови пътища  

и железопътни линии у нас може да се обезопасят  

чрез изграждане на прелезни съоръжения и предпазни  

огради за защита на най-често срещаните животински 

видове. Придвижванията на мечки, вълци, елени, диви котки, 

златки, речни видри, порове, лалугери, змии, костенурки и 

жаби са добре изследвани. За изброените видове са 

доказани: всички проблемни участъци от пътната и ж.п. 

мрежата; приоритетните за намеса участъци, представени 

графично върху картографска основа; необходимите мерки 

за решаване на проблема и ориентировъчните разходи. 
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Осъвременената през 2018 г. нормативна уредба  

за проектиране на пътища отразява нуждата от запазване 

местообитанията и миграцията на животните и птиците.  

В нея се съдържат разпоредби, насочени към опазване  

на животинските видове и към ограничаване на пътните  

инциденти с тях. Изисква се: 
 

•    пътищата да се проектират след поредица от подробни 

проучвания, между които природо-климатичните, като част  

от тях са и свързаните с миграцията на животните и птиците; 
 

•    пътищата да въздействат възможно минимално върху окол-

ната среда не само по време на строителството, но и през 

експлоатационния им период; 
 

•    новите пътища да се строят при налична оценка на въз-

действието върху околната среда, като се съхраняват райо-

ните за размножаване и хранене на диви животни и птици и 

техните миграционни пътища, както и се избягва пресичането 

на вододайни зони и природни резервати от пътища; 
 

•     предпазните телени огради да не ограничават габарита 

на пътищата; 
 

•  всички предпазни телени огради при съоръжения да се из-

пълняват по индивидуални проекти съобразно тяхното место-

положение и специфики; 
 

•    оградите за спиране на достъпа на животни и хора до 

трасето да се монтират по цялата дължина на автомагистра-

лите и скоростните пътища, а при нужда и при възможност 

това да се извършва и за други пътища от републиканската 

пътна мрежа (от първи, втори и трети клас); 
 

•  планиране и строителство на съоръжения за безпрепятст-

вено и естествено преминаване на животните по техните тра-

диционни маршрути („зелени“ мостове, тунели, виадукти). 

Строежът на съоръжения от т.нар. „зелена инфраструктура“ 

следва да се изисква чрез заданието за проектиране на  

съответните пътища. 



 

Ползване на пасища, мери, 

ливади и гори 
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Освен за проектирането на пътищата, актуалните  

нормативни разпоредби се отнасят и за поддържането  

на общинските пасища, мери, ливади и гори в зависимост  

от вида на преминаващите през района животни.  

Според изхранването си, те се подразделят на две групи – 

животни, отглеждани от стопани (пасящи и придвижващи се 

под надзора на пастир или свободно пасящи и движещи се), 

и диви животни, осигуряващи сами прехраната си.  

Основен действащ субект са кметовете на общини, райони  

или кметства. На тях е вменена отговорността за приемане 

на мерки за подобряване и възстановяване на околната  

среда и организиране охраната на полските имоти.  

По инициатива на кметовете на съответните общини  

общинският съвет следва да определи с решение правилата 

за ползване на земите. От тях най-съществени  

за безопасното движение по пътищата са свързаните  

с определяне на: прокарите за селскостопански животни  

до местата за паша и водопой; местата за построяване  

на навеси с или без хранилки; реда за охраната  

на животните, пасящи или движещи се на групи, от човек  

(за животните, отглеждани от стопани) или от електропастири 

(за животните, пасящи свободно, включително за дивите). 

Контролът по изпълнението на тези правила отново е  

отговорност на кметовете. 
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Мерки за намаляване  

на ПТП с участието на животни 

 

В Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, Закона за собствеността и ползването  

на земеделските земи, Закона за пътищата, Закона за горите 

и Закона за лова и опазване на дивеча следва да се изисква: 
 

провеждане на инструктажи, организирани от кметовете  

на всички ползватели на пасища, мери и ливади и горски  

територии; 
 

поставяне на т.нар. „електропастири“ по дължината  

на доказано опасните пътни участъци; 
 

сигнализиране и/или подобряване на сигнализацията  

на пътните участъци, където се наблюдава често пресичане 

на пътя от животни; 
 

поддържане на оградите, включително на тези, ограничаващи 

достъпа на животни и хора до пътищата, както и монтиране 

на нови огради след анализ на видовете настъпили ПТП  

и на известните миграционни пътища на животинските  

видове, характерни за съответната територия; 
 

контрол, извършван от общинските власти за изпълнение  

на набелязаните от общинските съвети мерки за осигуряване 

безопасността на движението при организирано отглеждане 

на пасищни животни, както и на свободно пасящи и диви  

животни; 
 

при възможност строителство на съоръжения  

за безпрепятствено и естествено преминаване на животните 

по техните традиционни маршрути и по продължение  

на стари пътища, като това строителство следва да е  

задължително за новите пътища. 
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Мерки за намаляване  

на ПТП с участието на животни 

При провеждане на инструктажите следва да се обръща 

специално внимание на отговорността на водачите на пътни 

превозни средства с животинска тяга, на животни  

или на стада непрекъснато да направляват животните, така че 

да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги 

оставят без надзор в обхвата на пътя. Освен това трябва да се 

напомни нуждата от определянето на сравнително  

безопасни маршрути за безопасно преминаване  

на организирано отглеждани стада с приоритетно ползване 

на съществуващите прокари, горски и полски пътища. Важно 

е също стопаните на животни, чиито списъци следва да са 

предварително прецизирани, да бъдат предупреждавани  

за забраната да оставят своите животни без надзор  

извън местата за тяхното домуване. Обезопасяването   

на опасните пътни участъци включва сигнализацията  

на пътищата с предупредителни пътни знаци за опасност А21 

„Възможна е поява на домашни животни“ и А22 „Възможна е 

поява на диви животни“. Тяхното местоположение трябва да 

отговаря на изискванията на Наредбата за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци, включително на това за повтаряне на 

знаците при необходимост. 

За защита на дивите животни би следвало да се разработи 

национална програма за точното определяне на природните 

местообитания и миграционни пътища на разпространените 

животински видове у нас. Проектирането на нови пътища и 

реконструкциите трябва да се съобразяват с тях чрез  

изграждане на т.нар. „зелена инфраструктура“. 

За защита на организирано отглежданите животни би  

следвало ефективно да се ползват данните за настъпилите 

ПТП от вида „блъскане на животно“, като за повтарящите се 

участъци се планират и изпълняват подходящи мерки.  

Освен това, предвижданията за развитие на животновъдството 

на национално ниво също би следвало да се отразят  

на дизайна както на съществуващите, така и на  

на новите пътища.  
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Съвети към водачите на МПС 

Предупредителните знаци за възможна поява на животни – 

диви или отглеждани, трябва да са сигнал за максимална 

концентрация по време на шофиране и за спазване  

на указаните ограничения на скоростта. 
 

Тъмните часове от денонощието са най-опасни за животните 

главно поради намалената видимост, което изисква  

допълнително ограничаване на скоростта. 
 

Използването на мобилни телефони и разговорите  

с пътниците в автомобилите следва да се свеждат  

до минимум при движение по такива пътни участъци. 
 

Появата на едно животно показва наличието и на други  

в близост, изискващо допълнително и бързо намаляване  

на скоростта или спиране при необходимост. 
 

По-доброто решение на водача при неизбежен сблъсък  

е да не се отклонява с цел запазване на животното. Рискът  

от подобно отклоняване може да доведе до по-тежки  

последствия. 
 

За минимализиране на последиците за водача и пътниците 

на ППС при ПТП с участието на животно се изисква 

задължително ползване на предпазни колани - законово  

регламентирано, но все още често пренебрегвано  

задължение.   



 

ДОБРОТО ПОСЛАНИЕ 
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Яница Германова (13 г.) 

Десислав Атанасов (14 г.)  

Галин Димитров (12  г.)  
 

Интервю с: 

 

8 
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Преди 87 години на 15 май през далечната 1932 г. е положен основният камък на училище  

„Христо Ботев“. Малко след края на втората световна война през 1945 г. в Сунгурларе е открита 

 и гимназия за 249 ученика, а по-късно и детска градина към училището. През март 1946 г. 

е взето решение да се построи втори етаж и физкултурен салон. Дострояването завършва  

през 1948 г., а от 1950 г. училището се нарича Средно единно училище „Христо Ботев“.  
 

Днес в обновения физкултурен салон, в класните стаи и в двора на училището децата и юношите 

от 1-ви до 12-и клас придобиват практически умения по безопасност на движението по пътищата. 

Те се учат как да разпознават рисковете на пътя и как да бъдат толерантни и внимателни  

към другите участници в движението.  
 

За придобиването на тези жизнено важни умения се грижат класните ръководители и учителите  

по физкултура. Един от тях - Красимир Динчев, класен ръководител на 6-и „а“ клас, състави отбор  

по БДП от първа състезателна група (5-и - 7-и клас), който с неоспорим дух за победа  

и необходимите знания и умения спечели областния кръг на националното състезание по БДП  

за учебната 2020/2021 г. в област Бургас.  
 

Отборът, в който участват Яница Германова (13 години), Десислав Атанасов (14 години)  

и Галин Димитров (12 години), постигна значителен успех и на изключително оспорвания  

национален кръг на състезанието по БДП, който се състоя на 5-и и 6-и юни  в гр. Габрово.  
 

На писмения тест единствено учениците от СУ „Христо Ботев“ не допуснаха нито една грешка, ко-

ето им помогна да спечелят второ място в общото класиране.  
 

Ето какво казаха те за рубриката на бюлетина: 

 

 

Отборът по БДП на СУ „Христо Ботев“ от гр. Сунгурларе реши  

без грешка писмения тест на финалния кръг на Националното  

състезание по безопасност на движението по пътищата 

 

ДАБДП: Здравейте, много се радвам да проведем този разговор, макар и задочно!  

Учите в прекрасно училище. Разкажете ни нещо за него и за Вашите учители. 
 

Яница: Училището разполага с много добра материално-техническа база и с много готини  

учители, които ни учат на много знания. 
 

Галин: Действително, материалната база на училището е много добра, а учителите са страхотни. 
 

Десислав: Нашите учители са много добри и отдадени. Учат ни с желание.  

 

ДАБДП: Кой е любимият Ви учебен предмет? 
 

Яница: Технологии и предприемачество. 
 

Галин: Физическо възпитание и спорт. 
 

Десислав: Математика и физическо възпитание. 
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„Безопасността е важна за всички нас“ 

 
ДАБДП: Как решихте да участвате в Националното състезание по БДП и какво Ви мотивира  

да бъдете част от отбора на СУ „Христо Ботев“? 
 

Яница: Проявих интерес, защото безопасността е важна за всички нас. 
 

Галин: Безопасността е важна за мен и за всички деца. 
 

Десислав: Бях заинтересован какво е БДП, и когато взех участие в училищните беседи на тази 

тема, ми хареса. Мисля, че ще ми е от полза и след време. 

 

ДАБДП: По време на Националното състезание по БДП за ученици се класирахте на второ място, 

като на писмения тест получихте максимален брой точки и не допуснахте нито една грешка.  

Поздравяваме Ви! Как се готвихте за теста? Коя част от материала Ви се стори най-сложна? 
 

Яница: Подготвяхме се от учебните тетрадки за 5-и, 6-и и 7-и клас и от листовки  

за кандидат-водачи. Най-сложни за запомняне за мен бяха пътните знаци. 
 

Галин: За мен също най-сложни за запомняне бяха пътните знаци. 
 

Десислав: По-конкретно, най-трудно беше да запомним кой знак от коя група е. 

ДАБДП: Защо според Вас е важна безопасността на движението по пътищата? 
 

Всички: Защото спасява живота на хората. 

 

ДАБДП: Кои са най-важните качества, които трябва да имат участниците в движението? 
 

Яница: Отговорност, толерантност и съзнателност. 
 

Галин: Съзнателност, отговорност, дисциплина и толерантност. 
 

Десислав: Съзнателност, дисциплина и отговорност. 
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„Да караме внимателно!“ 

 
ДАБДП: Какво бихте искали да кажете на възрастните по отношение спазване правилата  

на движение? 
 

Яница: Да ги спазват. Това е най-важното! 
 

Галин: Много е важно да ги спазват. 
 

Десислав: Да карат по-внимателно и да се съобразяват с всеки знак. 

 

ДАБДП: Искрено Ви благодарим за това интервю и за прекрасния пример, който давате не само  

на Вашите съученици, но и на всички участници в движението и особено на всички възрастни.  

Благодарим на Вашия ръководител и на ръководството на Вашето училище за положените усилия. 

Желаем Ви успех! 
 

Всички: И ние Ви благодарим.  



Държавна агенция  
„Безопасност на движението по пътищата“ е създадена 
през 2019 г. с постановление на Министерския съвет,  
с мисията да ръководи, координира и контролира  
държавната политика в областта  
на безопасността на движението по пътищата.  
 

Агенцията работи за подобряване  
на координацията между институциите, ангажирани с БДП; 
безпристрастен анализ на данните; осигуряване  
на наблюдение и контрол на резултатите от прилагането  
на политиката в областта; ангажиране на гражданския, 
научния и академичния сектор с инициативи, допринасящи  
за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. 
 
Благодарим Ви,  
че сте наш партньор в усилията за опазване на човешките 
живот и здраве! 
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Абонирайте се за нашия бюлетин, за да го получавате 
всеки месец.  

Пишете ни на: bulletin@sars.gov.bg 

https://pixabay.com/

