ДЕКЛАРАЦИЯ
на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
относно приемането на подхода „Визия нула“ като политика за осигуряване на
безопасността на движението по пътищата
Ние, членовете на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата приемаме принципите на подхода „Безопасна система – Визия нула“ като
политика, която ще доведе до трайно намаляване на нещастията по нашите пътища,
в съответствие с европейските и световните практики и с политиката на
Европейската комисия относно безопасността на движението.
Във философията на подхода „Визия нула“ стои тезата, че никой не трябва да
губи своя живот или да бъде тежко ранен, когато използва пътната мрежа.
Основната цел е свят, свободен от смърт и наранявания чрез подкрепа за
изграждане на една безопасна транспортна система – по-приемлива към човешките
грешки и уязвимост.
Подходът „Безопасна система – Визия нула“ признава, че:
1. Хората правят грешки.
2. Хората са уязвими – човешкото тяло има ограничени възможности да
издържа на удари.
3. Безопасността на движението е споделена отговорност между участниците
в движението (водач, пътници, велосипедисти, пешеходци) и проектантите на
системата (политици, законодатели, учители и треньори, проектанти и строители
на пътища, инженери, работодатели, медии и др.).
4. Всички елементи на системата трябва да бъдат с високо ниво на
безопасност. За да създадем безопасна система, трябва да постигнем:
- безопасни пътища и крайпътни пространства, които да са предсказуеми и
да насърчават участниците за безопасно поведение;
- безопасни превозни средства, които да подпомагат и да защитават
участниците в пътното движение;
- безопасни участници в движението по пътищата, които са компетентни,
внимателни, избират безопасна скорост на движение и спазват правилата за
движение.
Всяко тежко пътнотранспортно произшествие е следствие на верига от
събития. Целта е да се открие събитието, което е довело до смърт или тежко
нараняване, и да се прекъсне възможността за допускане на подобно
пътнотранспортно произшествие.

От членовете на ОКБДП

Декларацията е приета на заседание на ОКБДП,
проведено на 14 ноември 2018 г.

