Остани жив! Пази живота!

АЛКОХОЛЪТ - РИСКОВ ФАКТОР ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
НE ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!
Дори едно питие може да повлияе
на способностите Ви за шофиране!
През 2019 г. в България са регистрирани 6730 тежки
пътнотранспортни произшествия.
Ранени са 8499 души, загинали са 628.
Да бъдем отговорни
 Не сядайте зад волана след употреба
на алкохол - поемате огромен риск.
 Информирайте се за влиянието на
алкохола върху психическото и
физическото състояние на човешкия
организъм.

Да се справим с бездействието
 Всички пътнотранспортни произшествия в резултат на
употреба на алкохол биха могли и да не се случат, ако
заобикалящите водача хора са направили всичко
възможно да го спрат да управлява автомобила си, след
като е употребил алкохол.

АЛКОХОЛЪТ Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ
ПРОИЗШЕСТВИЯ (ПТП) С ОСОБЕНО ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ
Алкохолът оказва съществено влияние върху психическото и физическото състояние на човешкия
организъм, но често пъти концентрацията му в кръвта над регламентираната законова граница
(0,5‰) се подценява от водачите. Консумацията му, дори в малки количества, може да предизвика
редица фатални грешки, свързани с прибързани и несъобразени с пътната обстановка действия.

ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ:
• забавени реакции
• некоординирани движения
• занижена концентрация
• надценяване на собствените възможности и тези на превозното средство
• безкритичност
• агресивност
Употребата на едно и също количество алкохол въздейства в различна степен на различните
хора. Нивото на алкохол в кръвта зависи от вида и количеството на питието, пола, теглото, личните
навици за консумация на алкохол, приема на храна и др.
В организма на здрав човек алкохолът се разгражда със скорост 0.1 - 0.16‰ за час, т.е. 1.0‰ се
разгражда за около 10 часа. Ако вечерта сте консумирали голямо количество алкохол, на
следващата сутрин нивото на алкохол в кръвта може все още да не е подходящо за шофиране.
Процесът на разграждане не може да се ускори с пиене на чай или кафе.
Рискът от възникване на ПТП нараства едновременно с количеството на алкохол в кръвта:
• 7 - 10 пъти при концентрация 0.5‰ -1‰
• 30 пъти при концентрация 1‰ -1.5‰
• до 130 пъти - над 1.5‰
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Остани жив! Пази живота!
ВЛИЯНИЕ НА НИВОТО НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА
• Ниво на алкохола от 0.2 – 0.5‰
Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена. Водачът е
склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри, като изпреварване или
шофиране прекалено близо до друго превозно средство.
• Ниво на алкохола от 0.5 – 0.8‰
Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стопсветлини.
Водачът е склонен да кара прекалено бързо или да преценява грешно разстоянията при
наближаване на завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.
• Ниво на алкохола над 0.8‰
Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът
може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.
НИКОГА НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!
Съществува риск да нараните себе си или околните, да
бъдете санкциониран и/или подведен под съдебна
отговорност.
Алкохолът пречи на мозъка да функционира пълноценно.
Дори едно питие може да повлияе на способностите за
шофиране.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ


На водача е забранено да управлява пътно
превозно средство с концентрация на алкохол
в кръвта над 0.5‰ и/или след употреба на
наркотични вещества или техни аналози
(Закон за движение по пътищата).

За шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5‰ до 1.2‰ при първо нарушение
санкциите са:
 Над 0.5‰ до 0.8‰ включително – глоба 500 лв., лишаване от правото да се управлява МПС
за срок от 6 месеца, отнемане на 10 контролни точки.
 Над 0.8‰ до 1.2‰ – глоба 1000 лв., лишаване от правото да се управлява МПС за срок от 12
месеца и отнемане на 10 контролни точки.
При повторно нарушение с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5‰ глобата е от 1000 до 2000 лв.,
отнемат се 15 контролни точки, лишаването от право да се управлява МПС е за срок от 1 до 3 години.
Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2‰ е престъпление и се наказва с:
 Лишаване от свобода от 1 до 3 г. и глоба от 200 до 1000 лева.
 Лишаване от свобода от 1 до 5 г. и глоба от 500 до 1500 лева, ако водачът вече е осъждан за
шофиране в нетрезво състояние (т.е. с над 1.2‰ алкохол) и бъде установена отново
концентрация на алкохол в кръвта над 0.5‰.

При възникнало пътнотранспортно произшествие
позвънете на Единния европейски номер
за спешни повиквания 112
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