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БЕЗОПАСНА
ИНФРАСТРУКТУРА
•

Разрешаване на проблемите в подзаконовата нормативна уредба;

•

Ревизиране на изискванията за класа и качеството на средствата
за организация на движението (пътни маркировки, пътни знаци,
обезопасителни системи за пътища, ИИНН и др.);

•

Повишаване на финансовата обезпеченост и капацитета на
общините за поддържане на общинската пътна и улична мрежа;

•

Осигуряване на методическа подкрепа за общините за
повишаване безопасността на пътната инфраструктура;

•

Пълно и качествено изпълнение на процедурите за оценка на
безопасността на пътната инфраструктура в съответствие с
подхода „безопасна система“;

•

Създаване на модел за управление на пътната инфраструктура на
базата на оценка и анализ на риска;

ОБУЧЕНИЕ НА НОВИ
ВОДАЧИ
•
•
•
•

•
•

Електронизация на процеса на обучение;
Актуализация на учебната документация и
изпитните въпроси;
Премахване на субективния контрол при
изпитите;
Създаване на „Център за повишаване
безопасността и подобряване квалификацията на
водачите“;
Допълнителна квалификация за професионални
водачи;
Преквалификационни курсове за хора с
увреждания.

ФИНАНСИРАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПЪТНА
БЕЗОПАСНОСТ
•

100 млн. лв. събрани от глоби с камери за
2020 г.;

•

Създаване на ясни критерии за проектно
финансиране на мероприятия за БДП и
участие на държавни, общински и НПО;

• От ЗДвП, Допълнителни разпоредби:
1. във Фонда за безопасност на движението
постъпват средствата от глоби за
нарушения, установени с технически средства
и системи, както и средства от дарения и
други приходи, предвидени в нормативен акт;
2. средствата от фонда се разходват за
дейности по контрола на движението по
пътищата и подобряване на пътната
безопасност.

КОНТРОЛ И САНКЦИОННА
ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА
•
•
•
•
•
•
•

70% от автопарка е над 20-годишен;
Реални периодични технически прегледи;
12 различни контролни органа;
Липса на дигитализация на процесите;
250 камери на 20 000 км. републиканска
пътна мрежа;
Премахване на двуетапност на налагане
на наказанията;
Възможност за електронно подаване на
сигнали за нарушения.

ПРОМЕНИ В
НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА

•
•
•
•
•
•

Нов ЗДвП;
Регламентиране на автосервизната дейност;
Първоначален преглед и регистрация в Пътна
полиция;
Регламентиране на пътна помощ и ясни правила за
дейността ѝ;
Приемане на стимули и субсидии за електромобили;
Включване на експерти от НПО, свързани с пътната
безопасност, в работните групи, подготвящи
нормативните промени.

ОРГАНИЗАТОРИ
•

Българска асоциация на пострадали
при катастрофи

•

Европейски център за транспортни
политики

•

Сдружение „Автотехнически
експерти за пътна безопасност“

•

Асоциация за квалификация на
автомобилистите в България

•

Асоциация „Пътна помощ България“

•

Национално сдружение на
пунктовете за извършване на
периодични прегледи на МПС
Съюз на автосервизите – София

•
•

Сдружение „Софийски мотористи“ –
Sofia Riders

•

Асоциация на собствениците на
електромобили в България

