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Представяме на Вашето внимание петото издание  

на информационния бюлетин на Държавна агенция „Безопасност  

на движението по пътищата“, посветено на спасителната помощ   

и екипите за спешно реагиране, които овладяват травмата  

и ограничават последствията от настъпили пътни инциденти.  
 

По данни на СЗО за 23 секунди някъде по света губим един човешки  

живот вследствие от пътнотранспортни произшествия, които възникват 

неочаквано и внезапно. Оказването на компетентна медицинска  

помощ в рамките на първите 10-15 минути от инцидента е от ключово 

значение за намаляване на смъртността и ограничаване  

на инвалидизацията. 
 

Ето защо бюлетинът разглежда поредица от теми с фокус  

върху координираните действия на компетентните органи за кризисен 

мениджмънт, които са в основата на процеса на управление  

и справяне с последствията от ПТП. Той включва организация,  

координация, комуникация и контрол между институциите с единни 

принципи, стандартни оперативни процедури, адекватно  

разпределение на отговорностите и интегрирана  комуникационно-

информационна система. 
 

Представени са целите и задачите на националната политика  

в областта на спасителната помощ като неразделна част  

от концепцията за БДП. Визията 2021-2030 г. е насочена към развитие  

на помощ, която противодейства на травмата, намалява увредата  

на здравето и предотвратява загубата на живот при вече настъпили  

пътни инциденти; помощ, която субсидиарно включва ресурса  

на единната спасителна система, така че да обезпечи цялостна  

спасителна верига. 
 

В броя са включени и две теми, посветени на организацията  

на движението като основа на всяка съвременна концепция  

за устойчива мобилност, особено в районите на образователна  

инфраструктура, където взаимодействието между децата  

и пътнотранспортната система е особено интензивно.   
 

Не на последно място, изданието представя едно добро  

послание за социална отговорност, предприемачество и обществена 

солидарност в областта на оказване на първа помощ за хора  

в ситуация на здравен риск. Вярваме, че представената практика ще 

спечели все повече последователи и ще допринесе за развитие  

на една от най-големите национални мрежи за взаимопомощ.   
 

Изразяваме надежда, че поместените в бюлетина материали ще  

провокират Вашия интерес и ще повишат осведомеността Ви 

по отношение на инициативите, които целят да подобрят управлението 

на кризи в страната на всички нива.  

 

Екипът на ДАБДП 

 

 
 

 

  

 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
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Около това мнение се обединиха участниците  

в Съвета за сътрудничество с научните и академичните  

среди към ДАБДП по време на последното му редовно  

заседание. Повод за позицията бяха редица публикации  

и изказвания в публичното пространство, претендиращи 

за използване на научен подход, които предоставят непълни 

или манипулативни твърдения.  Ролята на Съвета към ДАБДП 

е именно да обедини водещи специалисти от различни  

области, свързани с безопасността на движението, които  

да гарантират застъпването на научния подход в работата  

на институциите, бяха категорични няколко  

от университетските преподаватели, включени в него.  

Те оцениха като ползотворно сътрудничеството с Агенцията 

и подчертаха, че дори в пандемичната обстановка работата 

на Съвета не е спирала.   

Това решение бе взето в по време на последното  

заседание. Те ще насочат усилия в следните тематични  

направления: безопасна градска среда; качеството  

на пътната маркировка в страната; важността  

от поставяне на обезопасителни колани и използване  

на специализирани детски столчета. Участниците в тях ще 

проучат и обединят добрите практики и ще излязат  

с конкретни предложения за промяна на нормативната 

уредба и/или методиката на работа в тези области.  

Българските университети са готови да подпомогнат ДАБДП 

за разработването на ключови индикатори  

за безопасността на движението, които ще се прилагат  

в страните от Европейския съюз. 

 

Това стана в рамките на церемонията по връчване  

на Годишните награди на Българската браншова  

асоциация „Пътна безопасност“.  

От страна на ДАБДП отличието получи председателят  

на Агенцията Малина Крумова.  
 

„За мен тази награда е обща, защото Агенцията бе  

създадена като единен координационен орган  

по проблемите на БДП на национално ниво. Така че фактът, 

че неправителственият сектор оценява толкова високо  

нашата работа, всъщност е оценка и за свършеното  

от всички отговорни институции“, посочи Малина Крумова 

по време на церемонията и благодари на останалите  

институции за съвместната работа.  
 

Председателят на ДАБДП заяви, че отличията са добър повод 

за обсъждане на предизвикателствата и равносметка  

на свършената работа, но истинска награда може да бъде 

заслужена, когато се постигне заветната нула –  

без загинали по пътищата на България.  
 

„Искрено си го пожелавам  

в името на общата ни кауза“, посочи тя. 

Изследванията в областта на 

БДП трябва да почиват  

на утвърдени научни  

стандарти и ясна  

методология.  

Три експертни комисии  

стартират работа в рамките  

на Съвета за сътрудничество 

с научните и академичните  

среди към ДАБДП.  

ДАБДП бе  отличена като 

„Институция с голям принос  

в пътната безопасност през 

2020 г.“  
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Това съобщи председателят на ДАБДП Малина Крумова  

по време на церемонията по връчване на Годишните  

награди на Българската браншова асоциация „Пътна  

безопасност“. Създаването на системата е част от приетите 

промени в Закона за пътищата, стана ясно от нейните думи. 

Тя подчерта, че разширението на обхвата на процедурите 

за пътна безопасност, въвеждането на цялостна оценка  

на пътната безопасност и класификация на безопасността 

на пътната инфраструктура и регламентирането  

на целенасочените инспекции са ключови за повишаване 

на безопасността на пътищата. „Не по-малко важно е, че  

с измененията се дава възможност на всички общини да 

прилагат процедурите за пътна безопасност и за пътища 

извън обхвата на Закона и за уличните мрежи. Заедно с Вас 

сега ще имаме отговорната задача да гарантираме високо  

качеството на тези процедури“, допълни Малина Крумова. 

Тази година победителят в кампанията ще получи чисто нов 

италиански автомобил за 1 година. През първия етап  

от кампанията всички желаещи да вземат участие  

в единственото състезание за непрофесионални млади  

водачи в България могат да го направят като решат тест от 20 

въпроса на www.mladshofior.bg. Инициативата се  

организира от Съюза на българските автомобилисти  

в партньорство с ДАБДП, Отдел “Пътна полиция” към ГДНП  

и Българския Червен кръст. Тази година организаторите  

на кампанията поставят акцент върху отговорността, която 

всеки носи зад волана, с посланието – “Твой ред е”.  

Целта е да се достигне до онези близо 200 000 младежи,  

които шофират по пътищата с посланието “Твой ред е да 

докажеш, че младите водачи са можещи, мислещи  

и отговорни“. 

До 2 години България ще има 

цялостна електронна  

система за подаване  

на сигнали от гражданите  

за опасности на пътя.  

Стартира четвъртото издание 

на Най-добър млад шофьор 

на България.  



 

ТРАВМАТА  

ОТ СБЛЪСЪКА  
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Подготвил материала: 

Марта Петрова, ДАБДП 
 



 

 
 

Tравмата от сблъсъка: 
глобален здравен проблем  

 

23 секунди. По данни на СЗО това е времето, за което  

някъде по света губим един човешки живот вследствие 

от настъпило ПТП. Нараняванията от тях са водещата  

причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29  

години. Годишно ПТП причиняват смъртта на почти 393 хил. 

водачи и пътници, над 379 хил. мотоциклетисти и над 311 хил.  

пешеходци. Други над 50 милиона души са ранени.  

Развиващите се икономики отчитат по-високи нива  

на наранявания по пътищата, като 93% от смъртните случаи 

са в страни с ниски и средни доходи. В допълнение  

към човешката трагедия, причинена от последствията от ПТП, 

инцидентите носят непосилна икономическа тежест  

за жертвите и техните семейства, както и за националните 

икономики, като причиняват загуби в размер  

около 3% от годишния им брутен вътрешен продукт. Въпреки 

усилията в цял свят, травматизмът на пътя в глобален мащаб 

продължава да расте. Редица държави отбелязват успех  

в намаляването на загиналите, но напредъкът варира  

значително. Повече от пет десетилетия след приемането  

на първата резолюция на СЗО WHA19.36/1966, с която  

организацията приема изследването на БДП за свой  

приоритет, загубата на човешки живот и здраве на пътя  

остава един от най-сериозните глобални здравни проблеми. 

 т
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Пътнотранспортните произшествия 

възникват неочаквано и внезапно 

 

Те се характеризират с бързо протичане,  

ограничени познания за реакция на участниците в тях,  

необходимост от срочно оказване на техническа  

и медицинска помощ. Травмата е увреда, причинена  

от обмен на кинетична енергия, който превишава  

резистентността на човешкото тяло и води до тежки  

наранявания. Голяма част от смъртните случаи  

настъпват в рамките на първите минути след инцидента,  

както на мястото на настъпилото ПТП, така  

и при транспорта на пострадалите до болнични заведения.  
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Изследвания сочат, че намаляването на времето  

между получаването на травматичната увреда и оказването 

на компетентна спасителна и медицинска помощ,  

е от особена важност за ограничаване на тежестта  

на пътнотранспортния травматизъм. По данни на СЗО  

оказването на компетентна медицинска помощ в рамките 

на първите 10-15 минути след ПТП е от ключово значение  

за намаляване на смъртността и ограничаване  

на инвалидизацията. 

 

Съкращаването на времето за оказване на адекватна  

медицинска помощ от 25 на 15 минути може да намали 

смъртността с една трета. През последните десетилетия  

усилията за предотвратяване на наранявания и смърт  

по пътищата на света придобиха ново измерение  

в общите платформи за международно развитие.  

Пътнотранспортният травматизъм е една от водещите  

причини за смъртност и придобива все по-голяма тежест  

на фона на други заболявания. Като такава беше поставен 

във фокуса на всички дискусии, посветени на глобалното 

обществено здраве : 

Nо заболяване/нараняване 

1 Исхемична болест на сърцето 

2 Мозъчно-съдови заболявания 

3 Инфекции на долни дихателни пътища 

4 Хронични белодробни заболявания 

5 Обезводняване 

6 ХИВ/СПИН 

7 Туберкулоза 

8 Рак на белите дробове 

9 Наранявания от ПТП 

10 Недоносване на плода 

Nо заболяване/нараняване 

1 Исхемична болест на сърцето 

2 Мозъчно-съдови заболявания 

3 Хронични белодробни заболявания 

4 Инфекции на долни дихателни пътища 

5 Наранявания от ПТП 

6 Рак на белите дробове 

7 Диабет 

8 Хипертония 

9 Рак на стомаха 

10 ХИВ/СПИН 

 

2000 г. 

 

Очаквано 2030 г. 
 



 
 

 

 

 

 

Пътнотранспортните произшествия: 

социално-икономическа цена 
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Пътните инциденти са признати от ООН като сериозно  

предизвикателство пред постигане целите за здраве 

и развитие.  
 

През последното десетилетие този проблем придоби много  

по-широки измерения, като първата Глобална министерска 

конференция по пътна безопасност, организирана  

от правителството на Руската федерация през ноември  

2009 г., обяви 2011-2020 г. за десетилетие на действие за БДП.  
 

Подготвеният Глобален план за периода 2011-2020 г. целеше 

да насочи усилията на всички нива за намаляване  

на смъртните случаи по пътищата по света, като спаси 5 млн. 

живота, предотврати 50 млн. тежки наранявания и спести  

на глобалната икономика разходването на 5 трилиона  

щатски долара.  
 



 

СПАСИТЕЛНАТА 

ПОМОЩ 
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Подготвил материала: 

Марта Петрова, ДАБДП 
 



 
 

 

 

Kризисен мениджмънт  

за опазване на живота 

в
и

зи
я
 2

0
2
1
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0
3
0
 

Спасителната дейност и оказването на спешна помощ  

в рамките на първите минути след настъпване  

на пътнотранспортно произшествие са от ключово значение 

за овладяване на травмата, ограничаване  

на инвалидизацията и намаляване на смъртността. 

Координираните действия на компетентните органи  

за кризисен мениджмънт са в основата на процеса  

на управление и справяне с последствията от ПТП. 

Този процес включва организация, координация,  

комуникация и контрол между институциите с единни  

принципи, стандартни оперативни процедури, адекватно 

разпределение на отговорностите и интегрирана  

комуникационно-информационна система. 

Систематизираното обучение на спасителните екипи  

от всички институции може да съкрати значително времето 

за освобождаване и пренасяне на пострадалите 

до безопасна зона с цел по-навременно оказване  

на адекватна медицинска помощ. 
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Визия: 
 

Помощ, която противодейства на травмата, намалява  

увредата на здравето и предотвратява загубата на живот 

при вече настъпили пътни инциденти; помощ, която  

субсидиарно включва ресурса на единната спасителна 

система, така че да обезпечи цялостна спасителна верига: 
 

Всяко ПТП с пострадали, изискващо незабавна медицинска 

помощ, се обслужва синхронизирано и ефективно  

от компетентните служби въз основа на общ понятиен  

апарат, единни нормативна база, система за оценка  

на нараняванията, триажни, транспортни, лечебно-

диагностични, комуникационни и трансферни протоколи,  

кризисни планове, обучения и тренировки. 
 

Единната спасителна система осигурява оптимални  

шансове за физическо и психологическо възстановяване  

на пострадалите при ПТП. 
 

Всяка травма в резултат на настъпило ПТП се овладява  

без допускане влошаване на състоянието или смърт  

на пострадал вследствие на забава в помощта. 



 

Цели:  

2021-2030 

Обективна отчетност на статистическите данни  

за пътнотранспортния травматизъм въз основа  

на единни критерии за оценка тежестта на травмите 
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Подобрена комуникация между съставните части  

на Единна спасителна система 

Усъвършенстване на организацията за реакция на екипите  

в единната спасителна система 



 

Мерки и задачи:  

2021-2030 

Равнопоставеност на населението по отношение на времето 

за получаване на спасителна и спешна медицинска помощ, 

без да се допускат съществени различия в рамките  

на районите на обслужване  

Отчитане на огромния принос на пост-травматичната помощ  

за гарантиране на достъпна и качествена услуга  

за пострадалите 
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Адекватен триаж, който не допуска ситуация на претоварване  

на определени структури и функциониране на други с непълен 

капацитет 

Периодична оценка и осигуряване на адекватно териториално 

покритие на мобилните екипи 

Кадрова обезпеченост на спешната помощ с цел  

преодоляване недостига на лекари и медицински специалисти 

в спешните екипи на ЦСМП и в спешните отделения  

на приемащите лечебни заведения за болнична помощ 

Поетапно осигуряване на възможности за използване  

на специализиран санитарен транспорт за труднодостъпни  

региони (въздушен, високопланински верижен и др.) 

Синхронизиране на методиките на МВР и МЗ за обработка  

на статистическите данни за настъпилите ПТП и пострадалите  

с оглед количествен и качествен анализ 

По-ефективно справяне с негативните последствия от тежките 

ПТП (управление на мястото на произшествието)  

чрез координирано провеждане на всички спасителни  

дейности, в т.ч. и медицинските, за ефективно овладяване  

на травмата, ограничаване на инвалидизацията и намаляване 

на смъртността вследствие от настъпило ПТП  

Осигуряване на необходимото оборудване за провеждане  

на спасителни дейности 

 

 

 

за по-бърза и по-ефективна 

помощ на пострадалите 



 

СПАСИТЕЛНАТА 

СИСТЕМА 

13 

 

Подготвил материала: 

Тошко Барзилов, ДАБДП 
 



 

ЕСС: същност и роля 
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Единната спасителна система (ЕСС) в Република България  

е регламентирана в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). 

Основната й задача е да се осигури надеждна защита  

на живота, здравето и имуществото на населението,  

територията, околната среда, културните и материалните 

ценности на страната. Целта й е осигуряване на готовност 

за действие и способност за своевременно реагиране,  

ясно и точно определяне на задълженията на всички нива  

и ефективно използване на наличните ресурси  

на отделните институции. 

В ЗЗБ са описани дейностите за защита на населението,  

в случай на заплаха или възникване на бедствие (готовност  

и реагиране при бедствие). Те включват: предупреждение; 

изпълнение на неотложни мерки за намаляване  

на въздействието; оповестяване; гасене на пожари;  

спасителни операции; оказване на медицинска помощ 

при спешни състояния; оказване на първа психологична  

помощ на пострадалите и на спасителните екипи;  

овладяване на екологични инциденти и ликвидиране  

на замърсявания; защита срещу взривни вещества  

и боеприпаси; операции по издирване и спасяване;  

радиационна, химическа и биологична защита  

при инциденти и аварии с опасни вещества и материали  

и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;  

ограничаване и ликвидиране на пожари; извършване  

на неотложни аварийно-възстановителни работи и други. 

ЗЗБ постановява основните правила, планиране  

и подготовка, координация и управление на спасителни  

и неотложни аварийно-възстановителни работи на ЕСС.  

Тя включва структури на министерства и ведомства, общини, 

търговски дружества и еднолични търговци, центрове  

за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни 

заведения, юридически лица с нестопанска цел,  

включително доброволците и въоръжените сили. Тези звена, 

служби и други оперативни структури са съставни части  

на единната спасителна система при запазване  

на институционалната или организационната  

им принадлежност и определените им функции  

или предмет на дейност. Структурата на основните  

съставни части на единната спасителна система се  

изгражда на територията на цялата страна в съответствие  

с административно-териториалното деление.  

Координацията на съставните части на ЕСС се осъществява 

с помощта на оперативните центрове на ГДПБЗН при МВР, 

ОДМВР и РДПБЗН.  
 

Оперативните центрове: приемат и оценяват информация 

за възникнали бедствия; уведомяват компетентните съставни 

части на ЕСС и координират по-нататъшната дейност  

по стандартни оперативни процедури; извършват ранно 

предупреждение и оповестяване на органите  

на изпълнителната власт, организират включване  

на предвидените в плановете за защита при бедствия  

съставни части на ЕСС, както и на допълнителни сили  

и средства.  



 

ЕСС: координация 

 е
д

и
н

н
а

 с
п

а
с

и
т
е

л
н

а
 с

и
с

т
е

м
а

 

15 

Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС  

в района на бедствието, се извършва от ръководител  

на операциите. В зависимост от ситуацията, ръководителите 

на операции се назначават със заповед  

на министър-председателя на Република България,  

съответния областен управител или кмет.  

Подготовка на съставните части на ЕСС се извършва чрез: 
 

провеждане на тренировки и учения, като целта им е  

установяване състоянието на комуникационно-

информационната система и готовността на екипите  

за реагиране при бедствия; 
 

ученията се планират и провеждат за подобряване  

на взаимодействието и координацията на съставните части 

на единната спасителна система и органите  

на изпълнителната власт за реагиране при бедствия; 
 

тренировките и ученията се провеждат по заповед  

на министъра на вътрешните работи, областния управител 

или на кмета на общината. 

Другите съставни части на ЕСС предоставят помощ  

при поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане  

на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни  

работи с разрешение на министъра на отбраната  

въз основа на искане от съответния държавен орган. 



 

ОБЕДИНЕНИТЕ 

УСИЛИЯ 
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Подготвил материала: 

Тошко Барзилов, ДАБДП  

 



 
Координация за подобряване  

на реакцията при настъпило ПТП 

Създаденият през първите месеци от дейността на ДАБДП  

Национален координационен център за безопасно движение  

по пътищата изпълнява своята дейност по осигуряване  

на оперативна координация и взаимодействие между  

компетентните държавни структури при прилагането  

на мерки за превенция, временна организация  

на движение, координация при усложнени пътни и метеорологични 

условия, затруднения или блокиране на движението,  

пътнотранспортни произшествия и аварии на територията  

на страната. Центърът работи непрекъснато, при режим 24/7. 

В реално време служителите на Центъра получават сигнали  

и информация от всички компетентни институции  

и след оперативна обработка на данните предприемат действия 

за реакция. През 2020 г. в НКЦ бяха обработени общо 61 148  

сигнала за настъпили ПТП и бяха приети 13 677 сигнала, свързани  

с различни проблеми по републиканската пътна мрежа.  

Организирани бяха 611 брифинга и излъчени множество  

съобщения и съвети към участниците в движението.  

Предоставяна беше ежедневна информация за пътната  

обстановка за пресцентъра на МВР. Центърът е съдействал  

с въвеждане на 461 временни организации на движението  

с цел подобряване на БДП  

17 

За ефективното и синхронизирано взаимодействие на различните 

екипи при управление на дейностите по справяне с последствията 

от ПТП са необходими единна система за оценка  

на нараняванията, триажни, транспортни, лечебно-диагностични, 

комуникационни и трансферни протоколи, единно обучение,  

тренировки и общ понятиен апарат. Необходимо е силите от ЕСС 

да си взаимодействат на база общи правила, планиране  

и подготовка, координация и управление на спасителните  

и неотложни аварийно-възстановителни работи. Различните видове 

дейности, които се изпълняват във връзка с намаляване на риска  

от ПТП включват превенция, готовност и реагиране, подпомагане  

и ресурсно осигуряване. Подходът е не само да се регулират  

дейностите на заинтересованите лица от ЕСС, когато възникне ПТП 

(реакция), но и да се управляват рисковете превенция и готовност) 

и да се осигури ефективно реагиране. 
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Рамков план С.П.А.С.И. - разработен от ДАБДП, включващ четири 

основни етапа - съобщаване за настъпило ПТП, повикване  

и адресиране на спасителни екипи, спасяване на пострадалите  

и извършване на дейности по нормализиране на движението. 

Към плана бяха подготвени 3 процедури за: 1/ реагиране  

при сигнал за ПТП с пострадали; 2/ прилагане на мерки  

за превенция и въвеждане на временна организация  

на движението поради затруднено и/или блокирано движение  

при ПТП без пострадали и при усложнена метеорологична  

обстановка и затруднени пътни условия - обилен дъжд, мъгла,  

намалена видимост, пожар, силни ветрове, паднали дървета, 

свличане на земни маси и други; 3/ прилагане на мерки  

за превенция и въвеждане на временна организация  

на движението при усложнена метеорологична обстановка,  

затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение 

вследствие на обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания. 



 
Координация за подобряване  

на реакцията при настъпило ПТП 

18 

Рамковият план С.П.А.С.И. си поставя за стратегическа цел  

намаляването на следните тежки последствия за обществото:  

изгубено социално благосъстояние поради пътнотранспортен 

травматизъм (загинали, пострадали и потенциално засегнати  

хора); щети за пътната инфраструктурата; прекъсване  

на доставките на основни стоки и услуги; икономически загуби 

и последствия за околната среда. Оперативните цели на плана са 

насочени към създаване на ефективна организация  

за координация и взаимодействие между органите при възникване 

на ПТП. Така се осигуряват възможности за поддържане  

на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен  

на информация при прилагането на мерки, между различните 

органи.   
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През месец ноември на 2020 г. с обща заповед на министъра  

на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие  

и благоустройството, министъра на здравеопазването  

и председателя на ДАБДП рамковият план и процедурите към него 

бяха утвърдени и влязоха в сила. 
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РЕГИОНАЛНИТЕ 

УЧЕНИЯ 

20 

 

 

Подготвил материала: 

Тошко Барзилов, ДАБДП 

 
 

 



 
Регионалните учения: 

по-бързо, по-ефективно,  

по-безопасно 

Стабилното управление на риска при ПТП изисква всички 

участници от ЕСС да са наясно със своите основни  

задължения и да разполагат с инструментите и капацитета  

да изпълняват своята роля, както и с механизми и системи, 

които да са налице, за да осигурят цялостна координация, 

споделяне на информацията, проследяване и оценка  

на готовността, с което да се гарантира възможността да се 

правят промени и да се ползват извлечените поуки.  
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За правилното функциониране на системата за защита  

при ПТП е необходимо постигането на добра координация  

и разпределение на отговорностите по изпълнението  

на дейностите, свързани с превенцията, готовността,  

реагирането и възстановяването, с по-активно участие  

на всички заинтересовани страни на национално, областно  

и общинско ниво (местните власти, териториалната  

администрация и териториалните звена на централната  

администрация на изпълнителната власт, службите  

за спешно реагиране и други, имащи отношение  

към намаляването на риска от ПТП с пострадали  

или при усложнена метеорологична обстановка, затруднени 

пътни условия, затруднено и/или блокирано движение  

по уличната и пътната мрежа).  

За повишаване капацитета на органите на изпълнителната 

власт за обезпечаване на кризисния мениджмънт  

при справяне с последствията се предвижда провеждането 

на учения за отработване на планираните дейности.  

За подобряване на готовността и координацията  

на съставните части на ЕСС за осигуряване на ефективно  

и адекватно реагиране на компетентните органи  

при получаване на сигнал за ПТП с пострадали  

от страна на ДАБДП бе разработен примерен ПЛАН  

за провеждане на учение на съставните части на Единната 

спасителна верига при пътнотранспортни произшествия. 

 

В учението е препоръчано да вземат участие: 
 

екипи от силите на ЕСС, областни пътни управления,  

областни структури на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ и общини;  
 

органи за управление на ниво областна администрация,  

областна комисия по БДП, общински комисии по БДП;  
 

дежурни служители от Оперативен дежурен център/

Оперативна дежурна част на Областната дирекция на МВР, 

Оперативен център на Регионалната дирекция „Пожарна  

безопасност и защита на населението“ на МВР, Районната 

комуникационна централа на „Център за спешна  

медицинска помощ“. 



 
 

 

 

Примерно учение:  

област Разград 
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В изпълнение на заложените приоритетни дейности  

на Областните комисии по безопасност на движението  

по пътищата и годишната план-програма на област Разград 

на 19 септември 2020 г. се проведе учение със сили на ЕСС 

под ръководството на органи за управление  

от областна администрация.  

 

Целта бе да се повиши готовността за реагиране  

на членовете на областния щаб на област Разград и екипите 

от РДПБЗН-Разград, ЦСМП-Разград, ОДМВР-Разград,  

областната структура на Български червен кръст, областно 

пътно управление-Разград, областна структура  

на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  

и доброволци при възникнали ПТП с пострадали и автомобил, 

превозващ опасни товари.  

Учението пресъздаде действия при тежка пътна катастрофа, 

с пострадали и разлив на опасно химическо вещество.  

Инцидентът бе разигран на пътя за ЖП гара Разград,  

в участъка до разклона за с. Стражец. Микробус 

с работници се врязва в камион с цистерна, след него  

в тежкотоварния автомобил се удря и лек автомобил.  

След подадения сигнал на телефон 112 на мястото пристигат 

екипи на Пътна полиция, които отцепиха района и отклониха 

движението. 

На място се отзоваха екипи на Пожарна безопасност  

и защита на населението и линейки от ЦСМП, които оказаха 

първа помощ на пострадалите и пренесоха тежко ранените  

до линейките. На по-леко пострадалите помогнаха  

доброволци от БЧК. Междувременно огнеборците разрязаха 

лекия автомобил, за да стигнат до хората в него. Екипите  

на РДПБЗН-Разград констатираха разлив на опасно вещество  

и алармираха сектор „Специализирани оперативни  

дейности“ към РДПБЗН-Русе. Извърши се спиране  

на изтичането и неутрализиране замърсяването. 

Извършен бе оглед на местопроизшествието, като поради 

констатиран смъртен случай в автомобила, е подаден сигнал 

на Окръжна прокуратура. След извършване на огледа  

повредените превозни средства бяха преместени,  

а участъкът бе разчистен и движението - възстановено. 

 
 

 

 

Чрез регионалното учения  

заложените в плана цели  

бяха постигнати.  



23 



 

БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДЕЦАТА 

 

Диана Русинова, 

Европейски център за транспортни политики 

24 

 

Гостуващ автор: 



 

Подходът  

към образователната  

инфраструктура 

25 

С влизането в сила на наредба №РД-02-20-2 за планиране  

и проектиране на комуникационно-транспортната система 

на урбанизираните територии през 2017 г. за общините  

възникна задължение, определено в чл. 34, ал. 2, за опазване 

на живота и здравето на децата при придвижване  

към училищата, детските градини, спортните и детските  

площадки, както и по отношение на обезпечените  

пешеходни и велосипедни трасета. Такива трасета не трябва 

да се пресичат на едно ниво с трасета на първостепенната 

улична мрежа. В същия документ, в чл.34, ал.3, има изискване 

за това входовете и изходите на образователни заведения да 

се разполагат на обслужващи улици, като се осигурява  

безопасно преминаване на децата посредством оградни 

съоръжения, напречни неравности за намаляване  

на скоростта на превозните средства, пешеходни острови, 

повдигнати пешеходни пътеки или кръстовища,  

зигзагообразно движение, намаляване на габарита  

на уличното платно, пътни знаци, маркировка и др.  

И до днес обаче няма яснота как, къде и от кого се  

прилагат разпоредбите на тази наредба. 

Безопасността на движението и максималната защита  

на всички участници, особено на най-уязвимите групи,  

най-вече в ролята им на пешеходци, е отговорност на всички. 

Всеки може да допринесе за това. Факт е, че все още нито 

една община не е изготвила карта на пешеходните  

маршрути от и към детските градини и училищата.  Така  

липсва здрава основа, върху която да се стъпи и да се  

работи. Но може да се вземат някои мерки: 
 

 да се работи по обследването на участъците от пътя около 

училища, детски градини и площадки; 
 

 да се изработи карта на опасните участъци и точки, като се 

извади ясният приоритет, че животът и здравето на децата 

са с предимство; 
 

 да се включи и изработването на изцяло нови  

    организации на движението, които да имат за цел именно 

минимизирането на риска от възникване на ПТП в такива 

зони; 
 

 плановете трябва да се съставят на базата на изработена    

валидна карта, която показва улиците, довеждащи  

до детската градина/училището, на нея да бъдат нанесени 

съществуващите средства за контрол на движението в тези 

зони, предупредителните и задължителните предписания 

(пътни знаци); 
 

 необходимо е да се изследват обемът и скоростта  

на автомобилния трафик в зоната, широчината на улицата, 

както и възрастта на учениците, които ще използват  

маршрутите; 
 

 да се включат родители, учители и деца под формата  

    на кампании, които имат за цел опознаване на навиците,   

традиционните маршрути от и до училище/детска градина. п
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Без значение дали образователната инфраструктура се  

намира в т.нар. зона с успокоен трафик или в зона  

с по-интензивен трафик, е задължително наличието й да бъде 

сигнализирано със съответните пътни знаци, което е стъпка 

към намаляване на скоростта на моторните превозни  

средства.  
 

Пешеходните маршрути трябва да бъдат така планирани, че 

да насочват децата към зони, регулирани със средства,  

осигуряващи пътна безопасност и контрол на движението.  
 

Плановете на маршрутите към образователна  

инфраструктура трябва да се разработват систематично, 

както от представителите на училищата/детските градини, 

така и от органите на реда и общинските служители,  

отговорни за управлението и анализа на трафика. 
 

При определяне на маршрутите, които могат да насърчат  

децата да изминават по-голямо разстояние, за да  

преминават безопасно, е важно да се отчете: 
 

 наличието на подходящи тротоари или други пешеходни  

пътеки до и от местата за пресичане;  
 

 броят деца, които ще се придвижват в дадено  

направление; 
 

 възрастта на лицата, които ползват маршрутите,  

съответно техните способности за преценка  

и ориентация; 
 

 общото допълнително разстояние, което трябва да бъде  

изминато от децата; 
 

 честотата на трафика и пропускането на пешеходното  

движение, като тук е особено важно да е ясно отново 

каква е възрастта, съответно скоростта на децата-

пешеходци; 
 

 изчисляване на общото допълнително разстояние, което  

трябва да бъде изминато от учениците. 
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Безопасността на пешеходците зависи от общественото  

разбиране на приетите методи за ефективен контрол  

на движението.  
 

Този принцип е особено важен по отношение на зоните  

с образователна инфраструктура, към която и около която  

се движат различни по възраст и възможности пешеходци, 

велосипедисти, различни типове превозни средства.  
 

Не е реалистично да се очаква нито пешеходците, нито други 

участници в движението да се придвижват безопасно, ако не 

разбират как контролните за трафика средства  

функционират в тяхна полза. 



 

 

Акценти: 
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Извършването на професионални одити по пътна  

безопасност, а впоследствие и периодичното извършване  

на целенасочени инспекции по пътна безопасност  

със сигурност ще помогне за идентифицирането на грешни 

решения, за планиране на мерки за отстраняването им  

и в крайна сметка за постигането на голямата цел -  

осигуряване на безопасна среда за всички участници  

в движението в тези така чувствителни и конфликтни зони  

с образователна инфраструктура. 
 

Инспекциите, заедно с действията, които могат да се  

предприемат от общини, ръководства на образователни 

институции, родители, със сигурност ще помогнат 

за постигане на ефективно управление на средствата  

за организация на движението в училищните райони. 
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Подготвил материала: 

инж. Мария Георгиева, ДАБДП 
 



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

Планирането и проектирането на комуникационно –  

транспортната система (КТС) е динамичен процес.  

Основните цели са: осигуряване на ефективното използване 

на територията; предоставяне на бързи и удобни транспорт-

ни връзки; подобряване на устойчивата мобилност; постигане  

на максимална безопасност на всички участници  

в движението; гарантиране условия за общественото здраве, 

опазване и развитие на съществуващата архитектурна,  

историческа и културна среда.  

 

Възникнали в дълбока древност, селищата търпят развитие 

през вековете. Основните схеми на устройство на уличната 

мрежа  -  правоъгълна, радиална, триъгълна, се смесват  

и видоизменят. Развитието на икономиката и напредъкът  

на технологиите оставят своя отпечатък върху градската  

среда. В последните години се наблюдава икономическа 

миграция към големите градове в България, което води 

до концентрация на хора и автомобили в тях и респективно 

значително намаляване на населението в селата и дори 

обезлюдяване. Динамиката в интензивността  

на пешеходното, велосипедното и автомобилното движение 

е фактор, влияещ при формирането на уличната мрежа.  

Релефът на урбанизираната територия също е предпоставка  

за разположението на улиците. Съвкупността от различните 

фактори, както и специфичността им за всяко населено 

място, село, курортен комплекс и обособените в тях  

функционални зони - търговска, административна, жилищна, 

индустриална, парк и други, определят вида на уличната  

мрежа.  
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КТС е съвкупност от улична мрежа, системата  

на обществения транспорт и обслужващите го съоръжения, 

велосипедната инфраструктура, автомобилните паркинги, 

базите и комплексите за обучение на водачи и средствата  

за регулиране и управление на движението.  Основната  

задача на плановете и проектите на КТС е да осигурят  

оптимална възможност за развитие на различните видове 

придвижване в населеното място, с фокус върху движението 

на хора и стоки, а не на средствата, които ги пренасят.  

Основен принцип при проектирането е йерархията  

на приоритетите: пешеходци; пътници, ползващи обществен 

транспорт; велосипедисти; леки автомобили; товарни  

автомобили; транзитно автомобилно движение. 

При реализацията на етапите на утвърдената  

комуникационно – транспортна система на населеното  

място се разработва генерален план за организация  

на движението (ГПОД). Той може да се развие  

и самостоятелно, като целта му е създаването на оптимални 

режими за движението, спирането и паркирането на пътните 

превозни средства и добри условия за движението  

на пешеходците по изградената улична мрежа.  



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

Организацията на движение представлява инженерна  

дейност за създаване на режими на движение на пътните 

превозни средства осигуряващи: висока пропускателна  

способност на уличната мрежа, възможно най-малко  

задръжки и загуби от транспорта, условия за безопасност  

и удобство на превозите и не на последно място подходяща 

и безопасна среда за пешеходците.  
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ГПОД е основа за усъвършенстване на системата  

за регулиране  на движението в зависимост  

от интензивността и характера му, при конкретните  

особености на застрояване на населеното място.  

С него се предлагат строителни мероприятия  

за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране  

на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези 

или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие 

на велосипедна инфраструктура и други дейности  

за подобряване на условията на движение.  

Нормативно ГПОД се изработва за срок на валидност до 5 

години, като има две фази - предварителен и окончателен 

проект. ГПОД може да се актуализира при наличие  

на промяна в интензивността на транспортните  

и пешеходните потоци повече от 30 %, при нарастване  

на пътнотранспортната аварийност или при увеличаване  

на въздействието на автомобилния транспорт върху околната 

среда над допустимите норми за шум, вибрации, газове  

и други вредни емисии. 

Стопанинът на пътя възлага изработването на ГПОД и го внася  

за разглеждане, съгласуване и приемане от общинския 

(районния) експертен съвет по устройство на територията 

при съответната община (район). В състава на експертния 

съвет участват представители на съответните компетентни  

органи на Министерството на вътрешните работи,  

на областното пътно управление, на Главна дирекция 

Пожарна и аварийна безопасност и на Хигиенно -  

епидемиологичната инспекция, които изказват мотивирано 

становище и могат да дават предложения. След приемането 

на окончателния проект на ГПОД, кметът на съответната  

община (район) го одобрява. 

При изработването на ГПОД се измерват параметрите  

на движението, изследват се основните закономерности  

на транспортните потоци и причините за възникването  

и формирането им, степента на използване  

на транспортните площи и прилежащите им територии,  

и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е 

определянето на конфликтните точки в движението  

и изследването на причините за възникването им, с цел  

отстраняване на рискове за безопасността.  



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

ГПОД се изработва върху действащия кадастрален план  

на населеното място, като се уточнява териториалният му 

обхват. Той трябва да е в съответствие с одобрения общ  

устройствен план, регулационните планове на кварталите  

и зоните на населеното място и реализирани проекти  

за организация на движение в периода непосредствено  

преди изработването му. 
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Изходната информация за проектирането следва да е  

актуална и достоверна: данни за трафика; закономерности 

на движението; тесни и проблемни места и кръстовища; 

анализ на уличната мрежа на база данните за пътно  

транспортните произшествия; отразяване на обекти, свързани 

с движението – търговски центрове, учебни заведения,  

индустриални обекти, складове, центрове за неотложна  

медицинска помощ, строителни обекти – в изпълнение  

или предстоящи; данни за обществения транспорт; структура 

на уличната мрежа – главни и второстепенни улици,  

входно – изходни артерии, направления към съседни  

населени места, граници на различните териториални зони – 

жилищни, търговски, индустриални, паркове и други; данни  

за съществуващата организация на движението; площи  

за паркиране. 

Преброяванията и обследванията на градското движение са 

важна част от проучването и се извършват по определени 

правила, за да се осигури точната и ясна картина на състава 

и интензивността на транспортните потоците по улиците  

и преразпределянето им в кръстовищата. Установяване  

на динамиката на настъпилите ПТП за последните три години 

и локализирането на места, където са се случили,  

с отбелязване на загиналите, ранените или материалните 

щети, е основа за анализ на съществуващите условия  

на движение на уличната мрежа и откриване  

на недостатъците ѝ. 

Обследването на действащата организация на движение, 

способите и методите на реализацията ѝ, степента  

на обслужване на провеждания трафик, ефективността  

на приложението ѝ е важна информация необходима  

за разработването на един добър и перспективен ГПОД. 

Събират се данни за съществуващите площи за паркиране, 

като се обследва ефективността им по отношение оборота 

и капацитета на използване. Обследват се и площи  

за паркиране, определени за използване от отделни  

администрации, предприятия, търговски обекти. 

Прави се географска и урбанистична характеристика  

на населеното място на основата на анализа на база данни 

за: наличие на трасета на републикански пътища,  

топографска характеристика на терена, функционална  

организация на територията – различни видове зони –  

жилищна, търговска, промишлена, за отдих и площи  

със специално предназначение – автогари, жп гари и др. 



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

На база събраните и анализирани изходни данни се  

разработва Генералния план за организация на движението. 

Той съдържа следните части: 
 

Обяснителна записка. 

Предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните  

данни. 

Схеми на проектни решения за: транспортно райониране на 

населеното място; организация на транзитното движение; 

режими за движение на определени видове пътни превозни 

средства; режими за движение на превозни средства  

от редовните линии за обществен превоз на пътници; режими 

за движение на пешеходци и велосипедисти; посочност  

и предимство на движение; режими за престой, паркиране  

и изпреварване; скоростни режими за движение. 

Обобщена схема на основните пътни знаци, необходими  

за реализирането на схемите.  

Инженерно - технически мероприятия, които се реализират  

с отделни проекти.  
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Транспортното райониране се дефинира  

от класификацията на уличната мрежа, определена  

на основание нормативните изисквания и съобразена  

с одобрената КТС на населеното място. На схемата, освен 

класът на улиците, се представят и всички обекти,  

генериращи пътнически или товарни потоци, като се  

отбелязват входовете им за товари, посетители и пътници.  

При структурирането на уличната мрежа се спазва  

принципът за насоченост към човека, а не към автомобила.  

Частта, представяща транзитното движение, има за цел да 

определи вида и интензивността му и да избере подходящи 

маршрути за провеждането му. Транзитното движение се 

разделя на външно и вътрешно. Схемата за транзитното  

движение дава ясна представа за маршрутите на транзитния 

трафик чрез определяне и посочване на целите  

с пътеуказателни знаци за провеждането му с най-малко  

загуби на време и енергия. Транзитното движение се извежда 

по обходни улици и извън жилищни райони, където  

пешеходните пресичания и трафик са минимални.  

Съществуващата система от масов обществен транспорт 

(МОТ) се анализира, като се оценява мрежата от трасета, 

честотата на движение  на пътните превозни средства,  

спирки – местоположение, обзавеждане, разстояние  

между тях, времетраене и удобство на пътуванията,  

скоростта на движение. Проектното решение за режимите 

на движение на МОТ се стреми да усъвършенства системата 

чрез определяне на: оптимални трасета в съответствие  

с основните пътникопотоци, пътувания с възможно най-малко 

прекачвания, крайни пунктове извън централната градска 

част и спирки на удобни разстояния.  



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

За осигуряване на бързото и надеждно придвижване  

на обществения транспорт той трябва да се пропуска  

приоритетно пред останалите превозни средства. Това се 

постига, чрез въвеждане на отделни ограничения за другите  

превозни средства по трасетата на МОТ или отделянето му  

в самостоятелни ленти за движение. 
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Разработва се схема за посочността и предимствата  

на движението на база на окончателната класификация  

на уличната мрежа и трасетата на МОТ, съобразена  

със съществуващото и очакваното в близките няколко години 

транспортно натоварване на уличната мрежа, пешеходните 

зони и велосипедните трасета. Анализът на степента  

на използване на уличните трасета и на обслужване  

на транспортните потоци обуславя целесъобразността  

на проектните решения за посочност и предимства  

на движението.  

Еднопосочните режими на движение се въвеждат предимно  

в жилищни зони по второстепенната улична мрежа. С тях се 

осигурява достъп до определени райони или обекти,  

увеличава се пропускателната способност на улици,  

разтоварва се трафикът от съседни успоредни улици,  

ограничава се транзитното преминаване през жилищни зони, 

дава се възможност за движение по тесни улици  

и за обособяване на места за паркиране.  

За всички кръстовища по главната улична мрежа  

и за по-важните по второстепенната улична мрежа се  

определя предимството на движение, като се сигнализират  

с пътни знаци или със светофарна уредба. Определянето  

на предимството за преминаване зависи от класа улица,  

интензивността на транспортните потоци, наличието на линии 

на МОТ, условията за видимост и изследванията  

на пътнотранспортните произшествия. Има възможност  

за въвеждане на забрани на някои посоки на движение  

в кръстовищата, когато е необходимо опростяване  

на маневрите, намаляване на задръжките или броя  

на пресичанията на главното направление. 

Въвеждането на ограничения на режима на спиране,  

паркиране и изпреварване намалява конфликтите,  

увеличава пропускателната способност на улиците,  

повишава скоростта на МОТ и сигурността на движение,  

но затруднява достъпа и обслужването на определени  

територии и обекти. При разработването на тази схема се 

отчитат конкретните транспортни условия – обслужващо,  

директно движение, наличие на линии от МОТ. Решенията 

трябва да са съобразени с разпоредбите на Закона  

за движение по пътищата и да не предизвикват затруднения 

или задръжки на движението. 



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

Разработва се и схема за забрана за движение  

на определени видове пътни превозни средства в отделни  

зони на града или участъци от уличната мрежа. Целта е  

създаване на еднородни транспортни потоци,  

отстраняването на шума, вибрациите и замърсяванията,  

предизвикани от някои пътни превозни средства, недопускане 

на превишаване пропускателната способност на уличния 

участък. Обект на забраните са товарните автомобили,  

особено едрогабаритните и тежкотонажните, бавно  

движещите се превозни средства. Тежкотоварните превози 

се провеждат по най-краткия маршрут, като се избягват  

централните градски части. По улиците с интензивно  

движение може да се забрани движението и на двуколесни 

превозни средства при доказана необходимост. 
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Разработва се и схема за забрана за движение  

на определени видове пътни превозни средства в отделни  

зони на града или участъци от уличната мрежа. Целта е  

създаване на еднородни транспортни потоци,  

отстраняване на шума, вибрациите и замърсяванията,  

предизвикани от някои пътни превозни средства, недопускане 

на превишаване пропускателната способност на уличния 

участък. Обект на забраните са товарните автомобили,  

особено едрогабаритните и тежкотонажните, бавно  

движещите се превозни средства. Тежкотоварните превози 

се провеждат по най-краткия маршрут, като се избягват  

централните градски части. По улиците с интензивно  

движение може да се забрани движението и на двуколесни 

превозни средства при доказана необходимост. 

Представят се схеми за пешеходното, велосипедното  

движение и паркиране. С организацията на пешеходното 

движение се определят направленията на основните  

пешеходни потоци, обособяват се пешеходни зони и улици, 

определя се начинът на пресичане на пътните платна  

от пешеходци, местата и видът на сигнализиране  

на пешеходните пътеки и разполагането на предпазни  

огради. Основен принцип е безопасното движение  

по тротоарите и пресичането на улиците от пешеходците, 

които са най-уязвимите участници в движението.  

След анализа на данните се предлагат схеми  

за велосипедна инфраструктура в съответствие с норматив-

ните изисквания, като се отчитат конкретните условия  

на територията и техническите характеристики на улиците,  

по които се разполага. Определят се условията за движение 

на велосипедистите, като се прилага принципът  

на разделянето им, както от пешеходното движение,  

така и от транспортните потоци.  

За реализация на предвидената в изработените схеми  

организация на движение се изработва обобщен план  

на знаковото стопанство. На него са представени всички  

пътни знаци необходими за регулиране на движението  

и решаване на установените проблеми в съответствие  

с правилата определени в Закона за движение по пътищата.  



 
 

Концепция  

за устойчива мобилност 

За реализацията на Генералния план за организация  

на движението в заключителната му част се представя списък 

с организационни и инженерно – технически мероприятия. 

За всяка от предложените мерки се определя срок  

за изпълнение и степен на ефективност.  
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В одобрения окончателен вариант на Генералния план  

за организация на движението са заложени основни  

принципи и правила за развитие на уличната мрежа  

за 5 годишен период. За изпълнение на заложените в него 

схеми на организация на движението и предложените  

мероприятия, общината има ангажимент да възложи  

изработването на подробни проекти за организация  

на движение, на проекти за реконструкция на улици  

и обществени пространства, както и да информира  

обществото за тях. Завършването на конкретните проекти  

в определени разумни срокове гарантира постигане  

на удобна и безопасна среда за всички участници  

в движението. 



 
ДОБРОТО  

ПОСЛАНИЕ 
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Христо Христов,  

основател на iHelp България 

 

 

Гостуващ автор: 



iHELP: национална мрежа от пазители на сърца   

Основателят на iHELP Андраж Огоревц на два пъти е щял да изгуби 

своя брат, чакайки линейката повече от 40 мин. Провокиран  

от случилото се той прави проучване и установява, че времето  

за пристигане на линейка е прекалено дълго и много хора не  

успяват да оцелеят, защото няма кой да им окаже първа помощ. 

Започва да обмисля идеи, как да подобри условията на живот  

в страната си и заедно със свои колеги създават iHELP.  

На изложение в Лондон, Христо Христов чува презентация  

на Андраж. Остава очарован от идеята на проекта и му предлага 

да интегрира и развие проекта в България. И така Христо се  

прибира и създава iHELP – Bulgaria. Той посвещава времето си  

на развитието на проекта и изграждането на първата мрежа  

за взаимопомощ в страната ни, вярвайки, че така ще подобри  

качеството на живот у нас и ще спомогне за създаването  

на социално-отговорно общество. 
 

Христо е на 33 години, роден в Габрово, строителен инженер  

по професия, предприемач по призвание. Посветил е живота си  

на проекти, които подобряват средата на живот в България, като  

за няколко години успява да създаде мрежа от доброволци  

за оказване на първа помощ в цялата страна. Проучванията му  

показват, че в 80% от случаите, в които човек се обажда на 112, то е, 

защото някой друг се нуждае от помощ. Обучил е хиляди деца  5000 

родители в оказване на първа помощ. Вдъхновил е редица публични 

организации и частни компании да се присъединят към каузата 

„пазители на сърца“. През 2015 г. Габрово става първата община 

„ПАЗИТЕЛ НА СЪРЦА“ в мрежата за взаимопомощ на iHELP  

в България, като осигури приложението iHELP на всички нейни  

жители.  „Важно е човек да бъде добър пример за някого.  

Всеки от нас, не само лекарите, е отговорен за човешкия живот.  

Създаваме мрежа за взаимопомощ, където всеки участник е  

доброволец. Нашето послание е, че ако обществото поеме  

отговорност и помогне, ще има повече спасени животи“, заявява 

Христо. Той призовава за изграждане на култура на взаимопомощ 

и е благодарен на социално отговорните организации, които  

37 

Христо Христов 

 

„Важно е човек да 

бъде пример  

за някого“ 
 

Мобилно  

приложение, което 

създаде мрежа  

за взаимогрижа  

и обединява  

семейства, приятели,  

доброволци,  

професионални  

спасители  

и потребители  

в случай на спешна  

помощ. 



38 Проектът iHELP („аз помагам“) е създаден  

за спасяване на човешки живот, посредством 

мобилно приложение и екип от спасители  

при възникване  на необходимост от оказване 

на спешна помощ на човек, изпаднал в беда. 

Включва интегриране на система – софтуер  

и мобилно приложение за бързо известяване, 

както и за сформиране на екипи  

от доброволци и мрежа от ползватели  

на системата. Чрез SOS бутон автоматично се 

алармират членовете на семейството,  

приятелите, професионалните - медицински 

спасители и всички потребители на iHELP  

в радиус 500 м от мястото на произшествието. 

Паралелно с това пострадалият,  

след натискане на SOS бутона, получава  

обратно информация за броя на хората,  

получили алармирането, колко от тях ще се  

отзоват и до колко време ще бъдат  

на мястото. Приложението е достъпно  

за операционните системи „Андроид“ и iOS.  

Проектът се изпълнява на територията  

на страната от „АЙХЕЛП България” ООД. 

Според Христо ресурсът на държавата не е 

достатъчен и не са малко случаите, в които  

линейките се забавят с повече от 20 минути. 

„Човек без пулс и дишане след третата минута 

започва до умира, до 7-8 не е сред живите.  

Целта ни е до третата минута да може да се 

отзове доброволец-спасител, който да се опита 

да съхрани живота на пострадалия, докато 

пристигне екипът на спешна помощ.  

Вярвам, че има много хора с нужните познания, 

които са готови да помогнат в такива моменти, 

но понякога те се намират в близкия магазин, 

кафе или дом и не успяват да разберат  

за случилото се. Ако обществото ни повярва  

и заедно създадем мрежата за взаимопомощ, 

то със сигурност ще увеличим шанса да се 

алармират хора на близки разстояния от други 

в беда, които да се отзовават и помагат.“ 

 

 

Чрез приключилата кампания  

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА: МИСИЯ УЧИЛИЩА  

iHelp България предостави обучение  

на ученици как на практика да оказват първа 

помощ на дете, новородено и възрастен  

и какви са възможностите на приложението  

за алармиране при нужда от спешна помощ 

на територията на град София с цел  

създаването на по-сигурна среда за живот. 

 

Днес приложението iHelp има  

10 000 активни потребители.  



 

 

 Научете повече на: 
 https://ihelp-bulgaria.com/ 
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ОЧАКВАЙТЕ  

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: 

 

    
                              

        
 

   

 

 

 

 

    Съвре-

менни 

реше-

ния за 

пътна 

безо-

пасност 

   проект 

за пови-

шаване 

на безо-

пасността  

   на републиканските пътища 

 

    

    

   Подходът „безопасна система“ 

 

Контролът: 

ефективен и превантивен 
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Насоки за развитие на нормативната уредба:  

ограничителни системи за пътищата 

Травматизмът през 2020 г.: 

основни факти и цифри 



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/

