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РЕЗЮМЕ 

Външните разходи породени от транспорт са актуална тема на световно ниво. В 

научните среди продължават дебати относно ползите и вредите от транспорт, 

методите за оценка и интернализация на разходите. Европейския съюз в лицето 

на Европейската комисия има амбициозната цел да достигне до максимално 

точен алгоритъм за определяне и интерналициране на външните разходи, като 

за тази цел са финансирани редица проучвания и дори са инициирани 

законодателни промени. Заключенията, които са направени към момента се 

обединяват около факта, че транспортна ведно с неоспоримите си ползи, носи и 

много вреди, които са подценени и неосъзнати от ползвателите. Именно поради 

това категоричното решение на Европейския съюз е да дефинира външните 

вреди и да намери механизъм за предаване на информацията към 

потребителите. 

В Република България тази тема е нова и няма обща концепция и разбиране на 

външните разходи породени от транспорт. Поради това в тази докторска работа 

е разгледан подробно, проблемът, част от външните разходи породени от 

транспорт, а именно външните разходи вследствие на пътнотранспортни 

произшествия. Оказва се че пътнотранспортните произшествия освен 

емоционалното си влияние и известните материални щети, са отговорни и за 

много големи икономически загуби, както за пострадалите лица и техните 

близки, така и хората, които не са пряко засегнати от тях и дори за икономиката 

на цялата страна. 

Пълно осъзнаване и на икономическия ефект от ПТП, ще доведе до много по – 

ясни и ефективни стратегии за решаване на проблема.   

Осъзнаването на проблема, изчисляването и интернализирането на разходите, 

ще доведе до по – ефективно управление на инвестициите за изграждане и 

управление на пътната инфраструктура. Тези разходи ще се използват при 

анализите ползи – разходи за доказване икономическия ефект на вложените 

средства и за оптимизиране на управлението на пътната безопасност 
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ABSTRACT 

The external costs of transport are a new topic on a world level. Scientific debates on 

the benefits and costs of transport, methods of valuation and cost internalization 

continue. The European Union, in the face of the European Commission, has the 

ambitious goal of reaching a maximum accurate algorithm for identifying and 

internalizing external costs, with a number of studies funded and even legislative 

changes initiated. Conclusions that have been made at the moment are united around 

the fact that transport along with its uncontested benefits also brings many damages 

that are underestimated and unconscious by the users. That is why the European 

Union's clear decision is to define external costs and find a mechanism for 

transmitting information to consumers. 

In the Republic of Bulgaria this theme is new and there is no general concept and and 

understanding of the external costs of transport. It is precisely because of this that this 

doctoral thesis deals with a detailed problem, a part of the external costs caused by 

transport, namely the costs caused by road accidents. It turns out that traffic 

accidents, apart from their emotional influence and the known material damages, are 

also responsible for very large economic losses for both the individual users and their 

relatives, as well as the people who are not directly affected by them and even the 

economy of the whole country. 

Full awareness of the economic effect of road accidents will lead to much clearer and 

more effective strategies to solve the problem. 

The awareness of the problem, the calculation and internalisation of costs will lead to 

more efficient management of investments for building and managing road 

infrastructure. These costs will be used in the benefit - cost analyzes to demonstrate 

the economic impact of inputs and to optimize road safety management 
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ГЛАВА I - ВЪВЕДЕНИЕ 

ПРЕДГОВОР 

Вследствие на увеличаващото се население и увеличения брой автомобили, 

както в Европа  и в световен мащаб, така и в България, управлението и 

подобряването на пътната безопасност става основен фактор за пътните 

администрации. Пътнотранспортните произшествия водят, както до социални, 

така и до икономически последствия за световната и държавните икономики. 

Ежегодно 1 250 000 души ( 1 човек на 25 секунди ) по света губят живота си, а 

над 50 000 000 получават различни наранявания вследствие на 

пътнотранспортни произшествия. Според „World report on road traffic  injury 

prevention”- Доклад на Световната здравна организация и Световната банка, 

стойността на пътнотранспортните произшествия в развиващите се страни 

достига 2% от брутния им вътрешен продукт. Тази стойност нараства ако се 

вземат предвид  нематериалните щети, както и факта, че повече от половината 

ранени са на възраст между 15 – 44 години.  

Транспортът е важна част от ежедневния живот на съвременното общество. Без 

никакви съмнения, транспортът създава огромни ползи. Както във всеки аспект 

на нашия живот, трябва да се направят разлики между индивидуалните ползи ( 

тези на индивидуалния ползвател на транспорта ) и тези на обществото ( които 

се формират от всички останали хора, бъдещите поколения и държавата ). 

Разглеждайки перспективата на индивидуалния ползвател, транспортът ( което 

включва всички превозни средства, инфраструктурата, правилата и тн ) е 

основна част от ежедневието ни. С помощта на транспорта ползвателят може да 

достигне до желаните дестинации, услуги и нужди. От гледна точка на 

индивидуалния ползвател ползите от транспорта са огромни и за всяко 

предприето пътуване - ползите са повече от разходите, в противен случай 

пътуването няма да се осъществи. 

Разглеждайки ситуацията от перспективата на обществото, се появява съвсем 

различна картина. Фактът, че пътуването има повече ползи отколкото разходи 

за индивидуалния ползвател, не означава, че ползите за обществото ще бъдат 

повече от разходите. Прост пример доказва това: ако държавата построи 

летище и, ако от него се предлагат евтини полети на ниско тарифна компания 
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например, ползвателят може да вземе решение да пътува до определена 

дестинация без никакви други ползи, освен забавление, ако естествено 

стойността на това забавление за ползвателя е по – голяма от стойността на 

полета. За обществото обаче, ползите от това пътуване не са толкова ясни, 

какви са ползите за другите хора, за бъдещите поколения или за държавата? В 

същото време разходите на обществото могат да бъдат много по – големи – те 

трябва да включват разходите на данъкоплатците за построяването на 

летището, разходите, породени от шума за хората, живеещи близо до летището, 

разходите, породени от замърсяването на въздуха и т.н. В този смисъл от гледна 

точка на обществото е необходим много по детайлен анализ за общите 

обществени разходи и общите обществени ползи. 

Подобен анализ на ниво общество е много по – сложен от анализ на ниво 

ползвател. За анализа на ниво общество е необходимо да бъдат включени 

всички външни ползи и разходи. Европейският съюз, в лицето на Европейската 

комисия, както и много други държави и организации дискутират от много 

време страничния ефект от транспорта. Негативното влияние от транспорта 

върху хората, които не са част от пътуването, бъдещите поколения, държавата и 

дори другите държави, обикновено се нарича „външно“ (external ).Външните 

въздействия вследствие на транспорта са дефинирани от Европейската комисия, 

както следва: „Външните въздействия от транспорт се отнасят за ситуация, 

в която индивидуален ползвател на транспорта или не плаща пълните 

разходи ( включително влиянието върху околната среда, транспортните 

задръжки и транспортните произшествия ) за неговото пътуване, или не 

получава пълните ползи от това.“ За общото благо е необходимо да се 

интернализират всички текущи външни разходи, защото ползвателят може да 

действа ефективно, единствено и само, когато в стойността на пътуването са 

включени всички разходи. За да се развие тази тема, трябва да се балансира 

между ползите и разходите за обществото. 

Тази задача изглежда и на практика е невъзможна за решаване по чисто научен 

метод. Невъзможно е да се пресметнат реални ползи за бъдещите поколения от 

предприето пътуване днес, аналогично невъзможно е да се пресметнат и 

щетите, които това пътуване ще донесе на бъдещите поколения. В този смисъл 

е достатъчно да се създаде непрекъснат процес на мониторинг и актуализиране 
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на разходите и ползите, понесени от обществото и това да бъде ясно за всеки 

ползвател при вземане на решение за предприемане на пътуване.Вследствие на 

произхода на проблема никога няма да стигнем до точната цена и нейната точна 

интернализация, но е абсолютно задължително да се придържаме близо до нея, 

да я актуализираме регулярно и да интернализираме правилно. В заключение – 

достатъчно е да се създаде процес на постоянен мониторинг за контрол и 

определяне на външните ефекти, те да бъдат определени с максимална точност 

и информация за това да бъде подавана към ползватели точно и ясно.  

Цялата световна литература показва наличието, както на външни разходи, така 

и на външни ползи от транспорта, но основните ползи се приемат от 

индивидуалния ползвател и се интернализират естествено. Към момента в 

световната литература са идентифицирани само няколко ползи, те са 

определени като много малка част от всички външни неинтернализирани  

ефекти ( ползи : разходи – 1:100 ), поради това в процеса на интернализация на 

външните въздействия е необходимо да се концентрираме върху външните 

разходи. 

 

1. ОБОСНОВКА 

Необходимостта от разработване на настоящата дисертация се обуславя от 

нуждата за оптимизиране на управлението на инвестициите за изграждане и 

управление на пътната инфраструктура, както и за повишаване на 

ефективността при управление на пътната безопасност. Статистиките са 

категорични, както в Република България, така и в целия свят, потърпевшите от 

пътнотранспортни произшествия са много. Правителствата на държавите 

работят целенасочено за подобряване на пътната безопасност,  процес, който 

освен че е дълготраен, е и сложен и изисква значителен финансов ресурс. В 

генезиса на проблема стои цялото общество, както управляващите и 

изграждащите инфраструктурата, така и потребителите. За постигане на целта – 

значително намаляване на пострадалите от пътнотранспортни произшествия, е 

необходимо цялото общество да осъзнае проблема и да търси решение. Елемент 

на осъзнаването и превенцията и съответно на редуцирането на щетите е 

пълното разбиране на пътната безопасност. Трудно ще можем да добием ясна 

представа за проблема, ако той не се оцени в икономическа перспектива и не си 
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дадем сметка какви щети, освен очевидните, се причиняват на обществото, 

включително и на бъдещите поколения, с действията и бездействията днес. 

Именно поради това, се налага да се разгледа ефекта от пътнотранспортните 

произшествия върху икономиката на всяка отделна държава. Осъзнавайки 

щетите, които се причиняват към трети лица, оценявайки ги правилно и с 

подходящите модели за интернализирането им, ще успеем да се доближим с 

още една крачка към целта. Големи и значими сектори на икономиката ни 

търпят щети от пътнотранспортните произшествия – здравната система, 

полицията и съда са големите губещи. Всичко до тук ясно подчертава 

необходимостта от изучаването на проблема, свързан с външните разходи 

вследствие на пътнотранспортни произшествия. 

Безопасността на движението обхваща всички компоненти върху аварийността 

– човек, автомобил, път и среда. Всеки един от тези компоненти допринася за 

аварийността и редуцирайки влиянието на кой да е от тях, ще се подобри 

безопасността на движението. В този смисъл изследвайки пътната безопасност, 

респективно ролята на пътя върху аварийността, ще се придобие допълнително 

знание и инструменти, които ще се използват за подобряване на безопасността 

на движението. Външните разходи вследствие на ПТП, следва да се 

интернализират и средствата да се използват за подобряване на пътя с цел 

намаляване на ПТП. Това може да се случи, както глобално при определяне на 

националните политики и транспортни стратегии, така и локално при 

определяне на проектните елементи на пътя. На практика това означава, че 

прибавяйки външните разходи от ПТП към анализите за ефективност на 

инвестициите в пътна инфраструктура, може да се окаже, че определен проект 

от неефективен се превръща в икономически изгоден или да се пренаредят 

приоритетите за изграждане и поддържане на пътната мрежа. Същото се отнася 

и за проектните елементи на пътя, отново отчитайки икономическото влияние 

на външните разходи вследствие на ПТП, може да се окаже, че определен 

елемент е по – изгоден от друг. 

 

2. ЦЕЛ 

Темата е актуална в глобален мащаб, все още няма единно мислене как трябва 

да се идентифицират и остойностяват външните разходи. Освен това в 
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наличната теория ясно е дефинирано, че тези разходи за постоянно променящи 

поради ред причини, включително осъзнаването и интернализирането им.  

Основната цел е да се определят ясно съставните компоненти, да се създаде 

алгоритъм за изчисляване на външните разходи, да се анализира българската 

действителност и теорията и логиката на процеса да се пречупят през нея. В 

случай, че се окаже, че част от нужната информация не е налична, трябва да се 

даде ясен сигнал и модел за събиране ѝ. Основната задача е чрез осъзнаване на 

проблема да се създаде непрекъснат процес на мониторинг и актуализация на 

външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия, за 

обществото. Получените стойности да се прилагат към анализите за 

ефективност на инвестициите в пътната инфраструктура и по този начин да се 

вземат по – информирани и икономически обосновани решения при 

управлението и изграждането на пътната инфраструктура. В последствие 

натрупаното знание може да се използва тази информация да се подава 

правилно към потребителите чрез инструменти за интернализиране и това да 

променя техните решения и поведение. Тези два елемента са съставни за 

постигане на глобалната цел - намаляване на аварийността по пътищата. 

 

3. ОБХВАТ 

Темата е мултидисциплинарна. Това изисква подробно проучване на източници 

в други области на науката като здравеопазването, застраховането, 

икономиката, съдебното и полицейско дело. Въпреки това основния фокус е 

върху външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия и 

техните компоненти и приносите следва да са насочени към тях и влиянието им 

върху пътя и пътната безопасност. 

Външните ползи не са предмет на темата. Щетите свързани с другите видове 

транспорт, както и другите видове външни разходи, са разгледани кратко и 

общо, като част от общия проблем и имат сравнителен характер. 

Анализирана е световната литература, но предвид геополитическо положение 

на Република България, се придържам към законодателството, логиката и 

теорията на Европейската общност, като световните приноси са отчетени. 

 



11 
 

ГЛАВА II – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

1. ПРОБЛЕМА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

Пътнотранспортните произшествия ( ПТП ) са основен, но пренебрегван 

световен здравен проблем. Те изискват ясен, обоснован и съгласуван подход за 

ефективна превенция. От всички проблеми, с които трябва да се справя 

обществото глобално, пътният транспорт е един от най – комплексните и най – 

опасните. 

Пътнотранспортните произшествия са на осмо място сред водещите причини за 

смърт и представляват 3,2% от всички в световен мащаб ( според глобално 

изследване през 2012г ), като според различни източници те може да бъдат 

третия най – голям причинител през 2020г. 

Пътнотранспортните произшествия отнемат най – много животи при хората 

между 15 – 29 г, в сравнение с всички други събития, а при децата между 5 – 14 

г те са на второ място. 

ПТП се случват за част от секундата, но последствията от тях може да траят с 

месеци, години или дори до края на живота. По – голямата част от пострадалите 

при ПТП се възстановяват напълно, но други никога не се възстановяват и цял 

живот страдат от различни видове инвалидност. В Испания например, според 

актуални изследвания, 15% от оцелелите от ПТП трябва да бъдат лекувани в 

болница поне един ден, 32% трябва да излязат в болничен за период до три 

месеца, а 29% трябва да са извън работа за по – дълъг период.  

В допълнение, към загубата на живот или намаленото качество на живот, 

пътнотранспортните произшествия носят много други последствия за 

оцелелите като правни, финансови и психологически последици. 

През месец май 2017г Световната здравна организация излиза с доклад (Road 

Traffic Injuries, WHO 2017 ) относно ефекта на пътнотранспортните 

произшествия, според който всяка година 1 250 000 души загиват и 50 000 000 

са ранени вследствие на ПТП. Доклада се фокусира върху основните рискови 

фактори водещи до ПТП, като скорост, алкохол и наркотици, неадекватно 

шофиране, превозните средства, законите и други. Основен фокус е поставен 

върху влиянието на пътната инфраструктура. 
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Както става ясно от доклада на Световната здравна организация, ролята на пътя 

върху безопасността на движението е ключова за аварийността. Следователно, 

подобрявайки пътя и неговите елементи, както и подобрявайки поддържането и 

управлението му, ще се намали аварийността. Изграждането и поддържането  

на пътната инфраструктура следва пазарни принципи – приоритетно се 

изпълняват проекти, които са икономически по – изгодни. Необходимо е обаче 

информацията, на база на която се вземат решения за икономическата 

ефективност да се допълни, като се добавят и външните разходи, които 

генерира транспорта и в конкретния случай пътя, като по този начин ще се 

вземат по – обосновани и мотивирани решения. 

 

2. ВЪНШНИ РАЗХОДИ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ 

Транспортните произшествия са сериозен проблем при всички видове 

транспорт. Последствията от тях могат да бъдат ужасяващи и ни е известно, че 

хората са готови да платят много, за да намалят собствения си риск да бъдат 

жертва на ПТП. Стойността на пътнотранспортните произшествия в света и 

Европа е огромна. Част от проблема с пътнотранспортните произшествия може 

да се обясни с факта, че ползвателят, при вземане на решение, не взема предвид 

всички разходи, свързани с пътуването и в конкретния случай с ПТП, т.е. част 

от потенциалните щети са външни за ползвателя. Освен основната цел – да се 

спасят човешки животи, намаляването на ПТП води и до намаляване на 

финансовите разходи, свързани с тях. 

От икономическа гледна точка стойността на пътнотранспортните 

произшествия представлява между 1 - 2% от брутния световен продукт. 

Директната стойност се оценява на $518 милиарда. В Европейският съюз, който 

допринася „само“ с 5% към световните жертви на ПТП, се установява, че 

стойността достига 225 милиарда евро. В САЩ стойността през 2000г, е 

изчислена на $230 милиарда. 

Тежестта на пътнотранспортните произшествия не се отразява само върху тези, 

които са директни участници в тях, но също така и на техните семейства и 

роднини. Изследване проведено от Европейската федерация на жертвите на 

ПТП ( European Federation of Road Traffic Victims ) установява, че 90% от 
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семействата на загинали и 85% от семействата на жертвите с увреждания, 

заявяват значително, а в половина от случаите дори драматично и постоянно 

намаляване в собственото си качество на живот и/или жизнения си 

стандарт(съпоставен с момента преди ПТП).  

Това изследване е продължено по – късно с въпросник към 1 364 роднини на 

загинали или увредени ползватели. То показва, че много голяма част от 

роднините на загиналите и тежко пострадалите, както и самите тежко 

пострадали, страдат от психологични проблеми, включително желание за 

самоубийство ( 37% ). В повечето от случаите тези симптоми продължават дори 

и три години след събитието, показвайки че този тип наранявания са 

изключително дълготрайни, а дори и перманентни. С изключение на 

„желанието за самоубийство“ роднините на пострадалите показват сходни 

симптоми с роднините на загиналите. 

През 2004г е направено изследване за последствия върху родители, чиито деца 

са били участници в ПТП. 84% от майките изживяват инцидента отново и 

отново, 81% страдат от проблеми със съня и 16% имат всички симптоми на 

остри психически разстройства. Майки, които са били директни свидетели, 

имат дори още по – високи показатели.  

По отношение на въздействието върху продуктивността 60% от роднините на 

загиналите, 80% от тези на инвалидите и 70% от самите инвалиди, сменят 

местожителството си поради обстоятелствата и последствията свързани с 

пътнотранспортното произшествие.  Между 33% и 65% губят работата си, 

поради физическите или психологическите последствия. 

Какво може да се направи за справяне с щетите от пътнотранспортни 

произшествия? Нараняванията по пътищата могат да бъдат предотвратени. 

Правителствата трябва да предприемат мерки за справяне с тях чрез цялостен 

подход. Това изисква участието на различни сектори, като транспорта, 

полицията, здравеопазването, образованието и действие, насочени към 

безопасността на инфраструктурата, превозните средства и ползвателите. 

Ефективните намеси включват изпълнението на по – безопасна инфраструктура 

и включваща елементи на пътната безопасност още на етап планиране, 

подобряване на безопасните компоненти на автомобилите, подобряване на 

медицинската грижа след произшествие, създаване и спазване на 
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законодателството, свързано с ключовите рискове и обръщане внимание на 

обществото. 

Проблемът това да не се е случило до сега е на първо място неосъзнаването на 

констатираните проблеми и на второ място липсата на финансова възможност 

за реализирането на идеите и заложените мерки. Първият проблем е решим, 

всъщност в обществото все по – често се говори за влиянието на 

пътнотранспортните произшествия и може би до голяма степен, както 

експертите, така и правителствата и голяма част от обществото, са положително 

настроени към необходимостта от решаване на проблемите и разходите, които 

ще се направят за това. Вторият проблем, макар и явен, е по – труден за 

решаване. Следвайки икономическите принципи, е логично финансирането на 

мерките да дойде от транспортния сектор и неговите ползватели на принципа – 

„Плаща този, който причинява вредите“. В този смисъл интернализацията на 

външните разходи породени от ПТП би била успешен модел за набиране на 

необходимите средства, който освен това би бил и изключително ефективен и 

при намаляване на външните ефекти от пътнотранспортни произшествия. За да 

се стигне до интернализация, обаче е необходимо на първо място да се осъзнаят 

и остойностят всички външни ефекти и след това да се пристъпи към създаване 

на модел на интернализация съобразен със следните принципи ( заложени и в 

европейските директиви ) – интернализацията не трябва да нарушава 

свободното движение на хора, стоки и услуги и не трябва да дава предимство 

на една държава спрямо друга, интернализацията трябва да бъде съобразена с 

местното и европейско законодателство и приходите трябва да са съотносими с 

разходите. 

На осми януари 2014 година, Европейската комисия ( EK ) излиза с наръчник за 

външните разходи от транспорта – “Handbook on External Costs of Transport”. 

Наръчникът дава просто определение на външните разходи вследствие на ПТП 

– външните разходи са тези социални разходи вследствие на пътнотранспортно 

произшествие, които не се покриват от застрахователната система. Тук трябва 

да се има предвид, че в зависимост от застрахователната система на всяка 

страна членка, един и същ тип разход може да се приеме за външен за една 

страна и вътрешен за друга.  
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3. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ПТП 

За да се определи стойността на щетите от пътнотранспортните произшествия, 

е от изключително значение да се пресметнат директните и индиректните 

разходи, породени от пътнотранспортните произшествия. Директните разходи 

са тези, които са необходими, за да покрият директно последствията от ПТП - 

имуществени щети, административни и медицински разходи. Индиректните 

разходи са тези, които възникват вследствие на ПТП, като загуба от принос към 

БВП и загуба от качество на живот. Загубата от качество на живот често се 

отъждествява със стойността на болката, мъката и страданието на пострадалите, 

техните семейства и приятели, вследствие на пътнотранспортно произшествие. 

Въпреки че не е лесно да се пресметнат разходите от ПТП, (Hills andJones 

Lee)се  разграничават шест различни метода, които могат да бъдат използвани, 

за да бъдат определени общите разходи от ПТП. 

Тези различни методи са приложими в зависимост от целта и приоритета на 

изследването. Предназначението и причината да се използват всички тези 

методи е необходимостта да се придаде паричен еквивалент на щетите, 

вследствие на ПТП и тяхното влияние върху икономиката на страната.  

Брутният метод придава стойност на щетите чрез разходите по медицинско 

лечение, административните разходи, материалните щети, както и разходи, 

свързани с бъдещи доходи, които жертвата би имал, ако произшествието не бе 

настъпило.  

Нетният метод придава стойност като от брутната продукция на жертвата се 

извади това, което той би консумирал, ако събитието не настъпи. 

Методът на животозастраховане определя разходите на база на стойността, на 

която хората се застраховат.  

Методът на съдебното обезщетение действа на база на сумите, които съда 

определя като кръвнина в вследствие на престъпление или престъпно 

нехайство. Тези суми се приемат като индикатор за това, което обществото би 

платило за превенция на ПТП.  

Методът на косвената оценка определя стойността на база на разходите, 

които се правят за превенция на ПТП. Този метод оценява и правителствените 

политики в сферата на пътната безопасност – закони, програми и др. 
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Стойност на промяната на риска показва колко най - много е готов да плати 

човек, група хора, обществото, правителството, за да намали риска от 

пътнотранспортни произшествия. Методите за определяне на този тип разходи 

се базират основно на вероятностният подход „willingness to pay (WTP)“ ( 

готовност за плащане ), за конкретния проблем – колко най - много е готов да 

плати човек, група хора, обществото, правителството, за да намали риска от 

пътнотранспортни произшествия.  

Най – разпространени са методите, базирани на произведения продукт и 

готовността за плащане. От тях най – популярен е брутният метод. Основният 

компонент на този метод, както вече е споменато, е загубата от бъдещите 

доходи на пострадалия. Други разходи, които трябва да се пресметнат, са 

директните икономически разходи като медицински и административни 

разходи и материалните щети. Алтернативен подход е нетният метод. При този 

метод  се взема предвид факта, че човек консумира голяма част от това, което 

произвежда през живота си. Тази стойност е извадена от брутната и така се 

получава нетната. Нетното производство е само около 20% от брутното при 

изчисляване на смъртните случаи, двете са равни, когато говорим за леки 

наранявания. Основният недостатък на този метод е, че когато човек се 

пенсионира, неговата „цена“ ще бъде отрицателна. Нетният метод в тази връзка 

рядко се използва. Брутният метод също има някои недостатъци – той се 

фокусира изключително върху бъдещата продукция и не взема предвид факта, 

че хората ценят живота си много повече. За да се „измъкне“ от тази критика, 

към този метод често се придава стойност на така наречените „болка, мъка и 

страдание“.Сделката, която правят хората, между риск и пари – това, което са 

готови да платят, за да намалят възможността от смърт или нараняване, е 

тяхната „готовност за плащане“ за промяна на риска. Прилагането на този 

модел започва в края на 70те години, като реални резултати от него има през 

1991, когато шведската пътна администрация, възлага проучване, което след 

това е приложено при планиране на пътната мрежа. След това и други държави 

постепенно започват да осъзнават необходимостта и възлагат подобни 

проучвания. На европейско ниво Европейската комисия през 1994г обобщава 

наличните практики и започва последователна и целенасочена политика към 

определяне на стойността на щетите от ПТП. Пределната стойност за търгуване 
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на пари срещу намален риск (готовност за плащане ) често се отнася към 

„Стойността на статистическия живот“. Този метод е широко разпространен и 

ще се спра подробно на него в следващите глави. 

В Европа и конкретно в Европейският съюз ( ЕС ) има различни изследвания, 

които анализират методите и наличната информация за определяне на 

пределните външни разходи свързани с транспорта, като цяло. В “Handbook on 

External Costs of Transport” - наръчник за външните разходи от транспорт- 

доклад за Европейската комисия от осми януари 2014година, се дават 

основните принципи, на които следва да се опират държавите членки при 

изчисляване на пределните външни разходи, свързани с транспорта. В него са 

обобщени основните методи, анализи и проучвания, като по този начин се дава 

максимално точна, ясна и обективна информация за проблема.  

Методите сами по себе си са несъвършени и нито един от тях не е достатъчен, 

за да постигне необходимите резултати. Всеки един от тях има сериозни 

недостатъци и поради това, резултати получени с тях, биха били подложени на 

сериозни критики и ще се даде възможност на критиците да не признаят 

резултатите. Поради това, най – добрият вариант е да се използва комбинация 

от методи, които са взаимно допълващи се. 

 

4. МЕТОДОЛОГИИ 

Литературният обзор показва, че в световен мащаб са две методологии, които 

са коренно различни по смисъл, технология и използваемост на получените 

резултати. Има опити, включително и финансирани от Европейската комисия, 

за комбинация между двете методологии. В тази точка ще се разгледат 

подробно и трите. 

4.1. Обща и средна стойност на ПТП 

Този подход е използван за различни проучвания в Европа. Базира се на 

брутния метод в комбинация с метода, базиран на готовност за плащане. На 

европейско ниво общите и средните щети от пътнотранспортни произшествия 

са пресметнати от UNITE. Други държави, които са достигнали до резултати 

чрез този метод, са Швейцария, Дания, Холандия. Всяко едно проучване 

покрива следните стойностни категории: 
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Материални щети – по – голяма част от тези разходи се покриват от 

застрахователните компании и в тази връзка се третират като вътрешни. 

Въпреки това се вземат предвид материалните щети, като щети по имущество 

на държавата или на пътните администрации вследствие на ПТП 

Административни разходи – те покриват разходите за полицейски 

разследвания, разходите на правосъдието, както и други разходи с 

административен характер. 

Медицински разходи – разходи за първа помощ, хоспитализация, 

рехабилитация и други, свързани с оказването на спешна помощ и 

възстановителния процес след това. 

Загуби от бъдещи доходи – приходите, които би генерирал човек за държавата, 

ако не е загинал или пострадал при ПТП 

Стойност на риска – целта на този тип разходи е да придаде парична стойност 

на болката, страданието и мъката на средностатистическата жертва на ПТП 

(ранени и загинали). В основата на този вид разходи стои разбирането, че ако се 

имат предвид само материалните щети, това значително би подценило 

истинската стойност на инвестицията, която хората биха направили за по – 

висока степен на безопасност. 

4.2. Пределни разходи от ПТП 

Размера на разходите зависи от – риска от ПТП, еластичността на риска, 

външните елементи на щетите и остойностяването на пътнотранспортните 

произшествия. Пределните разходи тук се дефинират, като функция на общите 

разходи по отношение на обема на трафика. Когато превозно средство се 

присъедини към транспортния поток, ползвателят се излага на средния риск от 

ПТП, за категорията към която принадлежи.В същото време той може да 

увеличи или да намали риска от ПТП, за всички останали ползватели от 

неговата категория. Присъединяването към транспортния поток излага и 

ползвателите на другите видове транспорт на риск. Този риск може да се 

увеличи, намали или да остане непроменен. Придавайки икономическо 

стойности на тези три последствия, получаваме пределните разходи от ПТП. 

UNITE  излиза с предположението, че ползвателят взема предвид риска, на 

който се подлага, при вземане на решение за пътуване, като придава парична 
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стойност на този риск чрез готовността на ползвателя за плащане, за да намали 

собствения си риск.  

Подробен литературен обзор показва, че има достатъчно на брой проучвания, 

които анализират общите разходи от ПТП. Не такава е ситуацията обаче при 

определяне на пределните външни разходи, породени от пътнотранспортните 

произшествия. Две са основните изследвания, които работят по определяне на 

пределните разходи, породени от транспорта като цяло – GRACE и UNITE. И 

двете са финансирани изцяло от Европейската комисия и анализират 

резултатите на общо европейско ниво, като UNITE дори излиза с ясна 

методология, обединяваща горните две, на която ще се спра конкретно.  

В заключение методологията на пределните разходи от ПТП се цели в 

определяне на пределните разходи в зависимост от обема на трафика. 

Стойностите зависят от еластичността на риска ( зависимост между нивата на 

натоварване и ПТП ) и от стойността на риска ( изчислена на база готовност за 

плащане). Тази методология е в съответствие със социалния подход на 

пределните разходи и ефективното ценообразуване. Въпреки това обаче, тук не 

са заложени всички „лица“ на външните разходи. Другата методология, за 

общата и средна стойност от ПТП, определя общите и средни разходи на база 

на националните статистики за ПТП и застрахователната система. Тя сравнява 

общите разходи с тези, които се покриват от застрахователната система. 

Приема се че всички разходи, които се покриват от застрахователна система са 

вътрешни, а останалите външни. На общо европейско ниво вътрешни са: 

материалните щети и част от административните и медицински разходи, а 

външни са загубите от бъдещи доходи и стойността на риска. Имайки предвид, 

че само част от общите разходи са взети предвид, методологията на пределните 

разходи води до по – ниски стойности от другата. 

4.3. Методологията на UNITE  

Проектът UNITE се разработва с финансиране от Европейския съюз в периода 

1998 – 2002 година. Основната му цел е да надгради над предишни изследвания 

и проекти и да обедини знанието към момента, като получената информация да 

може да се използва от експертите и хората, които изграждат транспортните 

стратегии за по ефективно определяне на външните разходи, породени от 

транспорт и съответно развитие на устойчива транспортна политика.  
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5. ВХОДНИ ДАННИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Отправна точка при определяне на външните разходи от пътнотранспортни 

произшествия е базата данни за тях.  

В Република България нараняванията са класифицирани по подобен начин. 

Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на 

място, или е починал в резултат на нанесените травми до 30 дни след 

произшествието 

Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил 

тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл.128, чл. 129 и чл.130 

на Наказателния кодекс ( НК ) 

Ранените се разделят на тежко и леко ранени: 

Тежко ранени са лицата, получили наранявания, представляващи по смисъла 

на НК тежка или средна телесна повреда 

Леко ранени са всички останали по смисъла на чл.130, ал.2 от НК 

Остойностяването на пътнотранспортните произшествия, може да бъде 

разделена на:  

- директни икономически разходи 

- индиректни икономически разходи 

- стойност на безопасността сама по себе си 

Директните икономически разходи са тези, за които се правят ясни разходи на 

момента или в бъдеще. Те включват медицинските разходи, разходи са 

рехабилитация, юридически и административни разходи, материални щети. 

Индиректните разходи са свързани със загубата от принос към БВП вследствие 

на смърт или намалена трудоспособност след ПТП. Когато говорим за 

стойността на безопасността, е много важно да се отбележи, че не става въпрос 

за стойността на живота сам по себе си, а за стойността на много малки 

промени във възможността за смърт или нараняване. 

 Основните компоненти са: 

- Медицински разходи   

- Административни и юридически разходи  

- Материални щети  

- Загуба от принос към БВП  

- Стойност на риска, стойност на безопасността  
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Източниците на информация са основно националните статистики за 

пътнотранспортни произшествия, разходите на администрацията, на здравната 

система и други. Стойността на риска се получава чрез социологически 

допитвания. 

Необходима ни е информация за риска от ПТП (r) и неговата връзка с обема на 

трафика ( еластичността Е ), средната стойност ( АС ) на  ПТП (a+b+c) 

методологията на UNITE и как тази стойност е разпределена между различните 

групи (θ). Ясно е, че тази информация не е налична и, че нито един от тези 

елементи не може да бъде пренебрегнат или лесно определен.  

Статистиката за пътнотранспортните произшествия е налична и в общия 

смисъл е достатъчно подробна и лесно достъпна. Статистиката е базирана на 

съобщените и описани ПТП, несъобщените трябва да бъдат разгледани 

отделно. Пътнотранспортните произшествия само с материални щети са вида 

ПТП, за които информацията е по – оскъдна, както и има основание да се смята, 

че част от тях не са съобщени и следователно не фигурират в официалната 

статистика. За улеснение и отчитайки, че несъобщените ПТП са по презумпция 

по – леки и най – често само с материални щети ( т.е. те са с вътрешен характер 

), би било достатъчно да се използват корекционни коефициенти, препоръчани 

от Европейската комисия чрез създаването на HEATCO. Проблемът е и 

информацията относно обема на трафика, което прави трудно да се определи и 

риска, а още по – трудно и еластичността на риска. Още повече, ако се 

разглеждат през призмата на различните класове пътища или различните 

видове превозни средства. 

Повечето от изследванията ( основно емпирични ) предполагат, че 

индивидуалният риск намалява с увеличаване на трафика ( еластичността на 

риска е Е<0 ). Това подчертава един от проблемите при пресмятане на пределни 

разходи, породени от ПТП – поведението, избягващо риска (risk avoiding 

behaviour). GRACE, 2006b разглежда подробно различните проблеми по 

отношение на пресмятане на пределните разходи. Критичните въпроси засягат 

промяната в риска, когато допълнителен ползвател се присъедини към 

транспортния поток. GRACE, 2006b обобщава проблема както следва: добре 

известно е, че когато се увеличава трафика на конкретен път, скоростта 

намалява и средното време за пътуване се увеличава. Но какво се случва с 
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риска от пътнотранспортни произшествия? Ако броят на автомобили се 

увеличи, броят на ПТП най – вероятно ще се увеличи – няма реални 

доказателства за обратното. Въпреки че колко точно увеличението на трафика е 

важно; ще се увеличи ли броя на ПТП пропорционално на увеличението на 

трафика, или увеличението ще бъде прогресивно или регресивно? Ако броят на 

ПТП се увеличи пропорционално на трафика, рискът т.е. броя ПТП на 

автомобил или на автомобилкилометър ще бъде константа, еластичността на 

риска ще бъде нула ( Е=0 ). Ако увеличението е регресивно, рискът от ПТП ще 

намалее и еластичността ще бъде с отрицателен знак. Това означава, че всеки 

допълнителен участник в транспортния поток ще намали риска от ПТП за 

останалите участници. И накрая, ако броят на пътнотранспортните 

произшествия се увеличава прогресивно, рискът ще се увеличава, всеки 

допълнителен участник в трафика ще излага на допълнителен риск останалите 

участници и външният ефект ще бъде по – голям, а еластичността на риска с 

положителен знак.  

Докато броят на автомобилите се увеличава, броят на възможните 

взаимодействия расте значително. Това предполага, че рискът следва да се 

увеличава с ръста на трафика. Дикерсон (Dickerson, 2000 ) установява, че 

еластичността на риска от ПТП варира значително според транспортното 

натоварване. Той твърди, че ръста на риска от външни ефекти вследствие на 

пътнотранспортни произшествия е близък до нула за ниски до умерени 

транспортни потоци, докато той се увеличават значително при високи 

транспортни потоци ( с голям обем на трафика ). Същото е установено и от 

Фридстрьом (Fridstrøm, 1995 ) по – рано. Виталиано (Vitaliano, 1991 ) показва, 

че връзката между ПТП и потока е относително пропорционална и 

следователно еластичността на риска е близка до нула.  

Други важни входни данни 

Несъобщени ПТП - Броят на смъртните случаи и нараняванията в официалната 

статистика и база данни не отразява реалния брой ПТП, смъртни случаи и 

наранявания, основно заради старите данни и методи за определяне. Поради 

това HEATCO ( HEATCO, 2005 ) представя препоръка за  европейски средни 

корекционни фактори през 2005.  
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Пропорциите на външните и вътрешните дялове на стойността на риска са 

много чувствителни. В рамките на проучването UNITE вътрешните варират 

между 59% и 76% за автомобилния транспорт. За точен анализ е необходимо да 

се направи много подробен анализ на застрахователната система (за България 

или за която и да е страна) 

Включването на стойностите на риска за роднини и приятели – в повечето 

проучвания  (UNITE,INFRAS/IWW,GRACE), тази стойност на риска не е 

включена, поради методологически трудности при определянето й. Различни по 

-ранни проучвания допуснат стойността на риска за роднини и приятели като 

част от стойността на собствения риск и му придават стойност между 10% и 

50% от него. 

Рискът от пътнотранспортно произшествие ( има различни стойности от 

различни проучвания ), е относим към определянето на пределните разходи. 

Стойностите се различават значително – от 1 до 38 ПТП за един милион 

автомобилкилометра. 

Еластичност на риска – когато се увеличават автомобилите, броят на 

възможните взаимодействия между тях расте на значително. Това предполага, 

че рискът от ПТП би следвало да се увеличава с увеличението на трафика. 

Въпреки че различни проучвания, включително и UNITE, предполагат, че 

рискът намалява с увеличаването на трафика. 

Връзката между пътнотранспортните произшествия и задръстванията – 

има данни за наличието на връзка между ПТП и задръстванията, показана в 

UNITE. Генерални заключения обаче към момента са невъзможни. 

 Разпределение на разходите в зависимост от категорията на МПС – във 

връзка с методологията на пределните разходи от ПТП има няколко 

възможности, като например разпределение на база на участието в ПТП, 

причинител на ПТП, броят на жертвите или по – опростените подходи, 

базирани на автомобилкилометри. Подход за разпределение, който взема 

предвид отговорността, би следвало да се предпочете. Въпреки че 

разпределение на разходите, базирано на броя на жертвите или 

автомобилкилометри, е по – лесен за прилагане, докато разпределение, 

базирано на типа на причинителя, трябва да бъде направено на базата детайлен 

анализ на полицейските протоколи ( доклади ). 
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ГЛАВА III - СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ И 

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИ 

Както стана ясно от горната глава, съществуват шест основни метода за 

остойностяване на щетите от пътнотранспортни произшествия. В тази точка ще 

бъде анализиран всеки един от тях и съответно ще избера подходящия за 

реалността в Република България. 

Брутният метод включва директно претърпените щети от държава, съответно 

от обществото, разходите за медицинско обслужване и лечение, 

административните разходи, направени от полицията и съда за разследване и 

приключване на пътнотранспортното произшествие, материалите щети, 

претърпени от ползвателите и държавната и общинска администрация за 

повредено имущество, както и индиректните разходи, свързани със загубата от 

принос към брутния продукт на държавата. Във връзка с това трябва да се 

изискат данни от органите, отговарящи за здравеопазване, полиция, съдебна 

система, от застрахователите за щетите по МПС и от пътната администрация и 

общините за материалните щети по имущество. Този метод би дал достоверна 

информация за реално претърпените щети от държавата и материалните щети 

на ползвателите, но не дава никаква представа за нематериални щети на 

ползватели и ефекта върху тях вследствие на ПТП. 

Нетният метод е аналогичен с метода на брутната продукция, като отчита, че 

човек ще консумира голяма част от това, което произведе. На практика 

стойността се получава като от брутната продукция се извади консумацията. 

Този метод се използва много рядко, тъй като има няколко съществени 

недостатъка. На първо място, когато човек се пенсионира, следователно спре да 

произвежда, а само консумира, неговата стойност ще стане отрицателна. Освен 

това, човек при консумиране на блага, генерира продукт за други хора и 

следователно не би трябвало да се вади цялата стойност на консумацията. Това 

обаче на практика е невъзможно да бъде определено с достатъчна точност. 

Методът на животозастраховане определя стойността на човешкия живот на 

база на застрахователната сума, която хората избират при застраховка „Живот“. 

Този метод се концентрира изключително върху субективната преценка на 
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всеки човек, като придава стойност само на нематериалните разходи. Вземайки 

предвид, че застраховка „Живот“ по данни на Комисията за финансов надзор, е 

сключена само от 1 156 627 души, т.е. около 15% от населението на Република 

България и фактът, че голяма част от тези застраховки за сключени по 

задължителни изисквания на банките при усвояване на ипотечни кредити, 

изкривява резултатите по няколко причини – първо извадката е прекалено 

малка и не е налична статистика за хората, които са сключили тази застраховка, 

освен това има точна статистика за броя сключени застраховки и премийния 

приход, но няма статистика за изплатените индивидуални обезщетения или 

статистика за покритията на застраховките. Второ, тъй като застраховката е 

заложена като задължителна от голяма част от банковите институции, може да 

се допусне, че основната част от ползвателите на ипотечни кредити са 

сключили подобна, единствено поради задължителното изискване на банките. 

Следователно те са избрали застраховката основно според премийния разход, а 

не поради покритието на самата застраховка и следователно застрахователната 

стойност в полиците не може да се приеме за реална. Не на последно място, 

ипотечни кредити се ползват от хора с определен стандарт, които не 

кореспондират със средностатистическия гражданин и следователно не 

представляват представителна извадка. Във връзка с това състоянието на 

животостраховането у нас не позволява извличане на необходимата 

информация по този метод. 

Въпреки това обаче, може да се допусне, че застрахователният пазар може да 

даде точна оценка на човешкия живот на база на риска от погиване. Поради 

това ще се изиска информация от различни компании, които да оценят риска и 

съответно стойността на живота. Получената стойност може да се използва за 

оценка на индиректната компонента на разходите, свързана със стойността на 

човешкия живот. 

Методът на съдебното обезщетение определя отново индиректните 

индивидуални щети, като се базира на сумите, които определя съда при 

смъртни случаи. Вземайки предвид, че застрахователната система изплаща 

обезщетения за смърт при ПТП, тези стойности изключително зависят от това, 

което застрахователите са готови да платят на близките на загиналите. Поради 

факта, че липсва точна методология за изчисление на щетите, тези разходи за 
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субективни и всеки случай се разглежда индивидуално. По изискване на 

Комисията за финансов надзор застрахователите разработват методологии, по 

които определят обезщетенията. Тези методологии обаче са прекалено 

субективни, в тях не фигурира нищо конкретно и оценката е изключително 

субективна. В последствие същото е потвърдено и от „Групама 

животозастраховане“ ЕАД, след изпратено запитване. Трябва да се има 

предвид, че липсата на подобна общовалидна методология позволява на 

застрахователите да начисляват много ниски премии за задължителната 

застраховка „Гражданска отговорност“ и поради това да изплащат и много 

ниски застрахователни обезщетения. Предвид горното, съдебното обезщетение 

на практика е равно на това, което изплащат застрахователите ( това твърдение 

от потвърдено и от  „Групама животозастраховане“ ЕАД, а тази сума зависи 

изключително от събраните премии. Кръгът на обезщетените при смърт се 

регулира от постановления №4/25.05.1961г; №5/24.11.1969г и №2/30.11.1984г 

от Пленум на ВС на Народна Република България, с които е уредено, че 

обезщетение се дължи само на родители, деца, съпруг/съпруга. Това прави 

кръга на обезщетените много малък, което е в разрез с концепцията за 

външните разходи от ПТП. Поради това стойностите, получени по този метод, 

ще бъдат нереални и изключително обвързани със застрахователната система.  

Този метод няма да даде реални данни, но тъй като най - вероятно е налична 

статистика, може да се направи анализ, който да даде порядъка на човешкия 

живот, според застрахователната система. Същото ще се провери и чрез 

изпращане на запитвания до застрахователни компании и органите на 

съдебната власт. 

Методът на косвената оценка дава стойност на база на разходите, които се 

правят за превенция на ПТП. Стойностите, получени чрез него, също биха били 

нереални, поради субективните фактори, свързани с политиките по превенция. 

На практика стойностите се получават на база на разходите, които държавата 

прави, за да противодейства на аварийността по пътищата. Този метод не е 

приложим. 

Методът базиран на промяната в риска е най – предпочитаният метод за 

оценка на човешкия живот в европейски и световен мащаб. Той се базира на 

вероятностния подход „willingness to pay (WTP)” ( готовност за плащане ), 
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който се основава на готовността за плащане на човек, група хора, обществото, 

правителството, за да намали риска от ПТП. На практика резултати се 

получават чрез анкетиране на заинтересованите страни. Естествено и в този 

метод има недостатъци, които са свързани основно с подготовката на анкетата 

и представителната извадка. Тъй като в конкретния случай проблемът е 

специфичен и населението няма достатъчно информация, въпросите трябва да 

се изберат много внимателно, така че да е сигурно, че отговорите, които се 

получават ще дадат необходимата информация.  

Този метод би дал достатъчно достоверна информация, която да елиминира 

недостатъците и възможните грешки на горните методи, ако анкетата се 

организира професионално. Поради това ще се организира анкета, подготвена 

от експерти. 

В заключение – базирайки се на подхода за определяне на общата и средна 

стойност на пътнотранспортните произшествия, оценката на стойността следва 

да се направи чрез комбинация от два метода – един за материалните щети и 

един за нематериалните. 

За материалните щети има възможност да се избира между брутния и нетния 

метод. Нетният метод търпи значителни критики ( описани по – горе ) и дава 

значително по – ниски стойности, според някои източници разликата в 

стойностите достига до 5 пъти. Брутният метод от друга страна е признат и 

използват от голяма част от европейските държави, като се приема, че дава 

достоверна и точна информация. Освен това институциите, които следва да 

поддържат нужната база данни, са известни и лесно достъпни. Поради това ще 

използвам брутния метод за изчисляване на материалните щети. 

За нематериалните щети може да се избира между Методите на 

животозастраховане, съдебното обезщетение и промяната в риска. Тъй като е 

трудно да се намерят значително предимства и недостатъци на трите метода 

един спрямо друг и в литературата няма ясни препоръки и сведения за 

разликата в резултатите, смятам да получа нематериалните щети и по трите 

метода. Предварително е добре да се уточни, че методът на съдебното 

обезщетение най – вероятно ще даде прекалено ниски стойности, защото 

обезщетенията, плащани от застрахователите ( минали през съдебно решение ), 

са в пряка зависимост от премийния приход по застраховките „Гражданска 



28 
 

отговорност“ т.е. в момента цените на тази застраховка са ниски и следователно 

и обезщетенията ще бъдат такива. Положението е подобно и при метода на 

животозастраховане, като се очаква да се получат ниски стойности, а освен това 

трудно може да приемем резултатите за достоверни. Въпреки това е добре да се 

провери и стойността по тези методи. 

Най – логична звучи комбинацията между брутния метод и метода, базиран на 

промяната в риска, като чрез тях ще обхвана всички компоненти необходими за 

общата и средната стойност на ПТП в България. Другите методи – метода на 

животозастраховане и метода на съдебното обезщетение, ако се получат 

разумни стойности ще се използват като сравнителни стойности. Редно е при 

получаване на конкретна стойност да се сравни и със стойностите получени за 

България на база на модела в проекта UNITE, свързан с фиксирана средна 

стойност на човешкия живот в Европейския съюз, коригиран с коефициент, 

свързан с паритета на покупателната способност.  

2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ 

Методологията на пределните разходи, комбинирана с напълно осъзнаване( 

предвиждане ) на риска, води до много ниски външни разходи, докато 

методологията на общите и средни разходи от ПТП, заедно със застрахователна 

система, която покрива само част от щетите, дава значително по – високи 

стойности на външните разходи.  

Трябва да се има предвид, че  двете методологии са подходящи в зависимост от 

търсената цел.  

Ако целта е да се оцени определен проект ( тогава трябва да знаем всички 

външни разходи, не само тези от ПТП ), то тогава по – правилно би било да 

изчислим пределните външни разходи чрез методологията на пределните 

разходи, която реално се състои от следните стъпки: 

 Определяне на еластичността на риска ( изчисляване на 

допълнително произшествие на автомобилкилометър разделено по 

тип на превозното средство и категорията на пътя ). 

Извод: Необходимо е да се направят допълнителни научни изследвания за 

определяне на този компонент, към момента няма необходимата информация 



29 
 

 Оценяване на разходите – определяне на стойността за едно ПТП ( средна 

стойност ( АС ) на ПТП ) и наличния или теоретичен обем на трафика.  

Извод: Тази информация не е налична за България. На европейско ниво 

няколко държави са я определили, налични са изследвания на общоевропейско 

ниво, които дават ориентировъчни стойности за всяка държава членка. Тези 

стойности са базирани основно на отношението на брутния продукт към този на 

държава, в която вече е известна стойността. Известно е, че стойността на 

щетите от ПТП зависи от покупателната способност на населението, но няма 

сведения връзката да е линейна следователно стойностите, дадени от 

глобалните изследвания, са по – скоро ориентировъчни и показват само 

порядъка. Необходимо е всяка държава членка и конкретно България да си 

определи точната стойност на общите и средни разходи от пътнотранспортни 

произшествия. Това е и препоръката на Европейската комисия. 

 Определяне на външните пределни разходи  

Извод: Няма налична информация в България. Все пак има налични теории и 

методологии, които евентуално биха били използваеми. Необходими са 

допълнителни анализи и научни изследвания за по – точно дефиниране на 

проблема и изготвяне на приложима за България методология. 

Връзката между риска и транспортния поток ( т.е еластичността ) е очевидна, 

както констатира Нюбери ( Newbery (1988) ) – „ключов елемент в определянето 

на външните разходи от ПТП е връзката между транспортния поток и броя 

на ПТП.“ 

В обобщение – Пределните външни разходи от ПТП са равни на ( обема на 

трафика * еластичността на риска * средната стойност на ПТП * външната част 

на разходите ) 

Параметърът„външна част на разходите“ дава процентното отношение на 

външните от общите разходи, ако в средната стойност на ПТП е определена 

само външната част, този параметър отпада. Формулата трябва да диференцира 

между различните видове транспорт и МПС, както и класа на пътя. 

Ако целта е насочена към всички компоненти на външните разходи ( не само 

вътрешните за сектора ), тогава е по – добре да се прилага методологията на 
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общите и средни разходи, която дава стойност на общите външни разходи. Той 

се състои от следните стъпки: 

 Определяне на броя на ПТП – използване на база данни за 

пътнотранспортни произшествия, коригирана с коефициенти за несъобщени 

ПТП 

Извод: Данните са налични, както в България, така и на общоевропейско ниво. 

Необходимо е да се изследват несъобщените ПТП и техния характер. Към 

момента е достатъчно да се използват корекционните коефициенти 

препоръчани от Европейската комисия в изследването HEATCO 

 Определяне на средната стойност на ПТП 

Извода е даден в горния модел 

 Определяне на общата стойност – пресмятане на общата стойност от 

ПТП по вид транспорт и в зависимост от вида МПС. Формулата е ( брой на 

ПТП * средната стойност на ПТП * външната част на разходите ), тук отново 

важи същото като в горния подход – външната част е в процентно отношение 

към общите разходи и, ако средната стойност е определена само на база на 

външни ефекти, то тогава този параметър отпада и формулата придобива вида – 

брой ПТП * средна стойност на ПТП. 

В проекта GRACE (GRACE, 2006b) се обсъждат отклоненията от различните 

методологии за оценка на стойност на риска (Стойност на статистическия 

живот ). В световен мащаб емпиричните оценки на стойността на риска 

диаметрално се различават между различните проучвания, вариращи от 

стойности по-малки от 200 000 до 30 милиона щатски долара (De Blaeij, 2003). 

HEATCO прави проучване на настоящата европейска практика. 

За да се преодолеят огромните различия между отделните държави, в 

изследванията в целия ЕС е разработен единен подход, базиран на различни 

анализи и проучвания. При разглеждането на практиката в различните оценки 

на външните разходи (UNITE, INFRAS / IWW) е използвана средна стойност на 

риска от 1,5 милиона евро , определена на база на различни проучвания, като е 

установено, че най – често срещаната стойност е между един и три милиона 

евро. Тази средна стойност е по-точна в сравнение със старите стойности, 

използвани в няколко страни. Ето защо се препоръчва да се използва средна 
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стойност на смъртност от 1,5 млн. евро, която се коригира според БВП на глава 

от населението и паритета на покупателната способност в различните страни. 

Базата за оценката на риска от пътнотранспортни произшествия е стойността на 

статистическия живот от 1,5 млн. евро, както е определено за всички 

проучвания в проекта UNITE. Рискови стойности за тежки наранявания (13% от 

Стойността на статистическия живот) и леки наранявания (1% от Стойността на 

статистическия живот) са получени отново на база статистика и за приети за 

коректни. 

В допълнение към стойността на риска трябва да се обмислят допълнителни 

директни и индиректни икономически разходи ( медицински разходи, загуби от 

принос към БВП, административни разходи и т.н.). HEATCO (HEATCO, 2006a) 

представя таблица със стойност на статистическия живот, както и директни и 

индиректни икономически разходи за 27 държави. 

Горното ясно показва, че методологията, разработена в обхвата на 

финансираното от Европейската комисия проучване UNITE, към момента е най 

– пълна и достоверна. Ведно с това тази методология е предпочитана и 

цитиране в голяма част от други проучвания разработвани, както в рамката на 

Европейската комисия, така и индивидуално от държавите членки и от учените 

и научните звена, които се занимават с проблема на външните разходи, 

породени от пътнотранспортни произшествия. Стойностите и теорията, стоящи 

зад нея, дават стабилна база за развитие и достигане на глобалната цел – 

определяне на общите, средните и пределни външни разходи, породени от 

пътнотранспортни произшествия. 

Основните проблеми са свързани с липсата на необходимата информация ( 

свързана с големия обхват на методологията ) и поради това много трудно се 

стига до генерални изводи, с реални стойности и препоръки, използвайки 

методологията на UNITE. Друг недостатък е получаване на средна стойност на 

риска ( Стойност на статистическия живот ), която е определена на база на 

други проучвания и е преизчислена за всяка държава на база на покупателната 

способност на населението. В България, използвайки тази концепция, също са 

получени стойности, но следва да е ясно, че препоръката на Европейската 

комисия е тези стойности да се приемат за ориентировъчни и всяка държава 

членка да си определи собствените външни разходи индивидуално, отчитайки 
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спесификите на статистиката, застрахователната система, индивидуалната 

оценка на ползвателите и т.н. Освен това в UNITE не са анализирани 

директните и индиректни външни разходи, а са приети като процент от 

стойността на риска. Поради това, следва да се придържаме към теорията, 

заложена в методологията на UNITE, като дългосрочна стратегия на Република 

България, но да получим резултатите постепенно, по вид, следвайки 

изградената и утвърдена логика. 

Именно поради това, като първа стъпка към решаване на големия проблем, ще 

се използва методологията за определяне на общата и средна стойност на ПТП, 

информация, получена чрез нея, е първоизточника на последващи действия и 

ще даде с достатъчна точност информация за стойността на външните разходи 

от ПТП в Република България. 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ 

КОМПОНЕНТИ 

За нуждите на дисертацията, както и за цялостното развитие на темата, е 

необходимо да се разделят външните и вътрешните разходи.. Както стана ясно 

в предишната глава, Европейската комисия, в своя наръчник от 2014г дава 

точно и ясно определение, което следва да се възприеме от всички държави 

членки, а именно – „Външните разходи, са тези социални разходи от 

пътнотранспортно произшествие, които не се покриват от 

застрахователната система“. Това обуславя и необходимостта всяка държава 

членка да определи външните ефекти на национално ниво. В България 

застрахователната система покрива директни разходи по имуществени щети, 

нематериални загуби и в някои случаи необходимото лечение. Предварително 

трябва да се направи разяснение, че българската застрахователна система 

изплаща обезщетения, вследствие на ПТП, основно чрез задължителната 

застраховка „Гражданска отговорност“.В случаите когато МПС нямат тази 

застраховка, обезщетенията се изплащат от Гаранционния фонд. Ако МПС или 

пострадал човек имат допълнителна застраховка, тогава сумите по различните 

застраховки се изплащат независимо една от друга. 

Стойност на статистическия живот – този компонент на теория се покрива от 

застрахователната система. Въпреки това, по справка на КФН, изплатените 
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обезщетение са прекалено ниски, а освен това зависят пряко от 

застрахователните премии. На практика, колкото по – висока застрахователна 

премия се плаща, толкова по високо е обезщетението. Друг недостатък е, че 

застрахователи нямат точна методология за изчисляване на неимуществените 

щети и всяко застрахователно дружество, по изискване на КФН, създава 

собствена такава. Методологиите обаче, стъпват на субективни показатели и не 

оценят реално стойността на статистическия живот. Сериозен недостатък на 

застрахователната система е, че не обезщетява виновния водач, ако има такъв. 

По данни от Главна дирекция „Национална полиция“, загиналите водачи, 

причинители на ПТП, са прекалено много, за да се пренебрегнат. Трябва да се 

има предвид, че застраховките нямат ефект на пълна превенция, ефект, който е 

изключително важен и заложен в теорията за икономическия и социален ефект 

от транспорта. За това ще стане конкретно дума в следващата глава. В този 

смисъл може да се приеме, че застрахователната система частично покрива този 

разход, но е необходимо по други методи да се стигне до по – точна стойност. 

След получаване на тази стойност, която допускам, че ще е по – висока, от нея 

ще се извади средната стойност, която изплащат застрахователи и разликата ще 

даде външния ефект. 

Щети за близки и приятели – ситуацията е същата, като в горния компонент. 

Застрахователите обезщетяват, отново на база на субективни показатели, които 

не дават точна оценка на болката, страданието и мъката претърпени от близките 

и приятели на пострадалия. Освен това, според действащото българско 

законодателство, кръгът на обезщетените е тесен и не кореспондира с теорията 

за външните разходи от ПТП. Тук отново следва да се направи друга оценка на 

този компонент, да се извади стойността ,изплащана от застрахователите и така 

да се получи външния разход. 

Медицински разходи – застрахователи обезщетяват единствено в случаите, 

когато се правят медицински разходи директно от пострадалия или негови 

близки. Разходите, които се правят за сметка на Здравната каса, не се покриват. 

В този смисъл всеки разход, които прави държавата, чрез здравната си система, 

се покрива от обществото – следователно медицинските разходи са външни за 

системата. 
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Съдебни разходи – застрахователи не обезщетяват съда под никаква форма. 

Този вид разходи е изцяло външен. 

Разходи за полицейско разследване – застрахователите не обезщетяват 

полиция под никаква форма. Този разход също е изцяло външен. 

Материални щети по МПС – застрахователите имат ясна методологията, за 

изплащане на щетите по МПС, която включва точни стойности на всеки един 

елемент. Поради това, застрахователните премии се изчисляват на база на 

реални разходи и статистически риск. Щетите по МПС, така както е в почти 

целия Европейски съюз, се покриват изцяло от застрахователната система и за 

вътрешни за системата. 

Материални щети по обществено имущество – чрез задължителните 

застраховки „Гражданска отговорност“ застрахователите имат ангажимент да 

покриват щетите по обществено имущество. Въпреки това няма данни какво и 

на каква стойност имущество е повредено и обезщетено. Този компонент 

следва да се приеме за вътрешен, но ще се изисква информация от 

институциите управляващи обществено имущество, относно това допускане. 

Принос към брутния вътрешен продукт на страната – застрахователните 

дружества не обезщетяват държавата по този компонент. Съществува 

тенденция за обезщетяване на ползвателите в случаите на инвалидност, като 

тогава застрахователите изплащат месечно обезщетение на база на доходите 

към момента на ПТП, изваждайки инвалидната пенсия отпускана от държавата. 

Следователно всички разходи, които прави обществото в лицето на държавата, 

включително и загубите от принос към БВП, са външни за системата. 

4. ВХОДНИ ДАННИ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

До момента, в предишните глави, ясно е описан целия подход за определяне на 

разходите и техните компоненти. Тъй като беше предпочетена методологията 

на общите и средни разходи от ПТП ще ни е необходимата информация за: 

Броя на ПТП ( А ) 

Стойността на статистическия живот ( а ) 

Щетите за близки и приятели ( b ) 

Материалните щети ( с ), разделени на медицински разходи, административни 

разходи и загубата от принос към брутния вътрешен продукт на страната 
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В заключение параметъра „с“ ще включва медицински и административни ( 

съдебни и за полицейско разследване ) разходи и загубата от принос към 

брутния вътрешен продукт и ще бъде получен по метода на брутната 

продукция, а параметрите „а“ и „b“, включващи стойността на статистическия 

живот и щетите за близки и приятели, ще бъдат получени чрез социологическо 

изследване, анализиращо готовността за плащане за редуциране на риска от 

ПТП.  

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За получаване на необходимата информация ще се използва: 

За медицинските разходи – информация от Министерството на 

здравеопазването и други правителствени и неправителствени организации за 

разходи по лечение на пострадали при пътнотранспортни произшествия 

За съдебните разходи – информация от Министерството на правосъдието и 

други правителствени и неправителствени организации за разходите на съда за 

дела, вследствие на пътнотранспортни произшествия 

За разходите на полицията – информация от Министерството на вътрешните 

работи и други правителствени и неправителствени организации за разходите 

при полицейски разследвания, вследствие на ПТП 

За загубата от принос към БВП – информация от Националния статистически 

институт за Брутен вътрешен продукт на човек и статистика за възрастта и пола 

на жертвите, като на база средната възраст и БВП на човек, ще се определи 

средната загуба за държавата по този компонент. 

За стойността на статистистическия живот и щетите за близки и приятели 

ще се анализира съдебната практика и статистика за изплатени обезщетения 

вследствие на пътнотранспортни произшествия. За проверка по метода на 

животозастраховане ще се поискат оферти от застрахователни дружества или 

застрахователни брокери за застраховка „Живот“ на база на която ще се 

определи и стойността по този показател. По метода за промяна на риска ще се 

изготви анкета, чрез която ще се определи как хората оценяват своя живот и 

живота на своите близки и приятели. 
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5. СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА 

ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ 

В началото стана ясно, че на практика е невъзможно да се стигне до точна 

стойност на щетите от пътнотранспортни произшествия. Поради това и 

препоръката на Европейския съюз, в лицето на Европейската комисия, е да се 

създаде процес на непрекъснат мониторинг и контрол, външните разходи да се 

следят и актуализират и информацията да бъде предава към ползвателите. 

Европейската и световна практика показва, че подобрен процес е подходящ и 

натрупаната информация в години, води до по – коректно отчитане и 

интернализиране на външните ефекти. 

Вече бяха разгледани методологиите и е избрана конкретна. Определени са и 

външните компоненти, а именно индиректните разходи от стойността на 

човешкия живот, щетите за близки и приятели и загубата от принос към БВП и 

директните разходи за материални щети – медицински разходи, съдебни 

разходи и разходи за полицейско разследване. 

Разгледаните методи, с изключение на метода на косвената оценка, разглеждат 

всички необходими компоненти, но няма само един метод, който да обхване 

всичките. Поради това ще се използва комбинация от два – брутния метод и 

метода на база готовност за плащане, което кореспондира с европейската и 

световна практика.  

В тази Глава ще се изгради методология за определяне на стойността на 

външните разходи от ПТП. Методологията следва концепцията на блок схемата 

по – долу. 

 

Фигура  - Модел на входните данни и резултати 
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Общата формула ТС=А(a+b+c)  изведена от UNITE следва да се интерпретира 

според възможностите, системата и наличната информация в България. Анализ 

на ситуацията в България показва, че най – вероятно ще се стигне до общите 

външни разходи, свързани с разходите на съда, полицията и здравеопазването ( 

директните разходи ). Тъй като тези разходи се очаква да се получат като обща 

сума за всяко направление, включващи щетите при смърт, тежко и леко 

нараняване, параметъра А от формулата следва да отпадне ( вече е включен в 

стойността ). От друга страна при определяне на индиректните разходи ще бъде 

определена само единичната стойност на щетите при смътни случаи – 

стойността на риск, страданието на близки и приятели и загубите от принос към 

БВП. Поради липса на информация и методологически затруднения разходите 

при тежки и леки наранявания няма да бъдат определени, но използвайки 

приетите от Европейската комисия коефициенти те може да се приравнят към 

смъртни случаи. Следователно, за директните разходи ще получим обща 

стойност на година за цялата държава, а за индиректните разходи ще получим 

единична стойност на смъртен случай. Изхождайки от тази информация следва 

да се състави алгоритъм. 

Параметъра „А“ ще се получи като се приравнят тежко и леко пострадалите към 

загинали, по коефициентите от проекта HEATCO – 0.13 за тежко пострадали и 

0.01 за леко пострадали и съответно загиналите, тежко и леко пострадалите се 

умножат по корекционните коефициенти прието от ЕС чрез проекта HEATCO. 

Средните корекционни коефициенти са 1.02 за загинали; 1.50 за тежко 

пострадали и 3.00 за леко пострадали. Следователно параметъра „А“, показващ 

броя на загиналите ще се получи: 

А = загинали*1*1.02 + тежко пострадали*0.13*1.50 + леко 

пострадали*0,01*3.00  

Рисковите компонентите “a” и “b” от основната формула ще се получат на база 

на анкета, като от стойността се извади вътрешния компонент за 

застрахователната система – сумата ( ins ), покрита за неимуществени щети, 

чрез застраховките Гражданска отговорност. Следователно стойността на 

външната компонента на статистическия живот VSL ще придобие следния вид: 

VSL = a + b – ins 

 Компонентата на материалните щети „с“ ще бъде разбита на: 
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- C1 – Разходи за първа помощ и лечение на пострадали при ПТП 

- C2– Разходи на съдебната система за дела свързани с ПТП 

- C3 – Разходи на полицията за разследване на ПТП 

- C4 – Средна загуба от принос към БВП на човек от населението 

Директните компонентите C1, C2и C3, както вече стана ясно, ще бъдат получени 

директно с годишни стойности. Следователно трите заедно ще ги приемем за dc 

– direct costs ( директни разходи ) и ще придобият вида: 

dc = C1+ C2+C3 

Загубата от принос към БВП - C4, ще се получи като се отчете смъртността 

вследствие на ПТП при мъже и жени, както и пенсионната възраст за двата 

пола, която към 2018г е 61г и 2м за жени и 64г и 1м за мъже, като се предвижда 

пенсионната възраст за жените и мъжете да се изравни до 65г през съответно 

2037г и 2029г. Знаейки средната възраст на загиналите от официалната 

статистика, ще получим колко години биха работили жените и мъжете до 

пенсия, в случай, че не са загинали в ПТП. Стойностите за жените ще бъдат ww 

– working years women, а за мъжете wm – working years men. Броят на 

загиналите жени и мъже ще бъдат съответно dw и dm. Следователно формулата 

за определяне на C4ще придобие следния вид: 

C4= БВП х ( ww x dw + wm x dm ) / ( dw + dm ) 

Цялостната формула за общите разходи ще бъде: 

ТС = А ( VSL + C4 ) + dc 

 Формулата за средните разходи за един загинал ще бъде: 

АС=ТС/А=( А ( VSL + C4 ) + dc ) / А 

Пропорционално от параметъра „А“ могат да се извадят и разходите за един 

тежко или леко ранен. 

Средата стойност на едно ПТП, ако приемем че ПТПобщо е броят на 

пътнотранспортните произшествия в страната за една календарна година, или за 

конкретно търсен период от време ще бъде: 

( А ( VSL + C4 ) + dc ) / ПТПобщо = ТС/ПТПобщо 

Ако знаем количеството автомобилкилометри, които се изминават за година 

или за определен период от време, може да получим и средната стойност на 

риска от ПТП / авткм.  
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ГЛАВА IV  

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ 

НА ДАННИТЕ 

1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Във връзка с всичко описано до тук,  следва да се пристъпи към основната част 

от дисертационния труд – получаване на конкретни резултати. За тази цел ще се 

проведе кореспонденция с правителствени и неправителствени организация, 

министерства, общини и застрахователни компании. Освен кореспонденцията 

ще се организира и социологическо изследване на база „готовност за плащане“, 

с лицензирана агенцията, което следва да определи стойностите на 

индиректните компоненти – стойност на статистическия живот и щетите за 

близки и приятели. 

Целта на кореспонденцията е да се получи необходимата информация 

определена в горната глава. От изисканата информация ще станат ясни 

стойностите на вътрешните компоненти, основно директните разходи, ще се 

провери стойността на индиректните компоненти чрез получената информация 

от застрахователните компании и органите на съдебната власт, която следва да 

се анализира за достоверност. Освен получаване на информация, 

кореспонденцията има за цел да потвърди и/или отхвърли направените 

допускания основно относно вътрешните и външни компоненти. Ако 

допусканията се потвърдят, Методологията, разработена в Глава III, точка 5, ще 

остане същата и ще се получат стойности по нея. Ако някой от компонентите не 

се потвърди, следва да се преработи или допълни методологията. Ако се окаже, 

че някоя от стойностите не е известна и/или не е с достатъчна точност и 

сигурност, следва да се приемат коефициенти, които да извлекат информация за 

липсващите стойности на база на наличните. Тези коефициенти, както вече 

стана ясно, са приети на общо европейско ниво и са получени в проекта 

HEATCO.  

Целта на втората част на дисертацията е да се получат индиректните 

компоненти - стойност на статистическия живот и щетите за близки и приятели. 

Социологическото изследване ще се направи съвместно с лицензирана агенция, 
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като целта е да се подберат въпроси, които лесно да бъдат разбрани от 

интервюираните и информацията от тях да бъде използваема. Подробен анализ 

на метода ще направя в точка 3 от тази Глава. След получаване на данни от 

социологическото изследване ще се сравнят с данните получени от 

застрахователните компании и съдебната власт. Ако се окаже, че чрез 

социологическо изследване се получат стойности по – ниски или равни от 

стойностите от застрахователни компании, тогава ще се установи, че 

допускането, че стойност на статистическия живот и щетите за близки и 

приятели са външни, не е вярно и то ще стане вътрешно, ако се окаже, че 

допускането е вярно, от стойността получена по този метод ще се извади 

вътрешната компонента и така ще получи външната.  

С информацията, получена по този начин, ще се определи с достатъчна точност 

стойността на смъртните случаи, вследствие на пътнотранспортни 

произшествия. Тема изисква да се определи цялата стойност на ПТП, 

включваща и външните разходи при произшествия с тежко и леко пострадали. 

За получаване на тези стойности ще използвам коефициентите, приети от 

Европейската комисия и дадените в проекта UNITE, потвърдени след това и от 

проекта HEATCO, за които стана дума в горните глави. Коефициентите са 

както следва – 0,13 от стойността на статистическия живот за тежки 

наранявания и 0,01 за леки наранявания. Тези коефициенти позволяват тежко и 

леко ранените да се приведат към загинали. В стойностите, които се очаква да 

получа от органите на здравеопазването, полицията и съда ще бъдат включени 

всички разходи – при смърт, тежки и леки наранявания, така че за там няма да е 

необходимо да се използват коефициенти.  Ако не бъдат получени стойности, 

то тогава отново от проекта HEATCO може да изчислим директните разходи, 

като процент от стойността на статистическия живот, като е определен 

коефициент от 0.1. 

2. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Проведена е задълбочена кореспонденция с министерства, застрахователни 

компании, общини, правителствени и неправителствени организации, като от 

името на Ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия са 

изпратени общо 32 официални писма. Срещу тях са получени общо 17 

официални отговора и един отговор по e-mail. 
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Целта, както стана ясно, е да се определят стойностите на външните 

компоненти и да се провери истинността на допуснатите външни компоненти в 

Глава III, точка 3. 

Избрани са институции, за които се смята, че имат необходимата информация. 

Това са ангажираните министерства, някои правителствени и неправителствени 

организации, седем застрахователни компании, които по справка на Комисията 

по финансов надзор са най – големите на територията на Република България и 

имат общо над 50% пазарен дял и 12 общини, които са най – големите ( по 

площ и/или население ) в Република България, съставляващи около 50% от 

населението на страната и включващи най – големите градове.  

АНАЛИЗ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА 

Кореспонденцията, проведена със застрахователните компании ( получени три 

отговора ), потвърждава допускането, че застраховката „Живот“ е на прекалено 

ниска стойност – 15 000лв според ЗАД „Алианц България Живот“, стойността 

се потвърждава и от ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, които 

казват „…. за всеки 1000лв. застрахователна сума от застрахователната 

полица, клиентът заплаща средно 4лв.“ , като след изчисления на база данни на 

Комисията за финансов надзор, където се вижда, че за 1 156 627 броя полици по 

застраховка „Живот“ са получени 62 305 768лв, това показва че средно 

клиентите за заплатили 53,87лв, което означава средно покритие  на полиците 

от 14 467,50лв. Тъй като сравнителните стойности от други държави, дадени в 

проекта HEATCO, показват стойности на статистическия живот между 250 000 

– 2 630 000 евро в различните държави, а средната стойност за ЕС е определена 

на 1 500 000евро, можем с достатъчна сигурност на приемем, че стойността от 

около 15 000лв е прекалено ниска ( над 30 пъти по – ниска от най – ниската за 

ЕС ). Следователно методът на животозастраховане не дава достоверна 

информация. В продължение на анализа след кореспонденцията със 

застрахователни компании се потвърждава и друго допускане – че 

обезщетенията са съобразени със съдебната практика, в отговора от „Групама 

животозастраховане“ ЕАД е казано „Обезщетенията винаги са съобразени със 

съдебната практика, поради липса на единна методика…“, което потвърждава 

и твърдението, че поради липса на методика, обезщетенията се изкривяват. 

Това потвърждава допускането, че стойността на статистическия живот, 
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получена по метода на съдебното обезщетение, на практика е равно на 

стойността, която застрахователи изплащат по линия на задължителните 

застраховки „Гражданска отговорност“. В писмото получено от ЗАД „Алианц 

България Живот“ е посочена и точна сума на средното обезщетение за смърт, 

която е в размер на 112 982,46лв. Същото писмо потвърждава твърдението, че в 

случай на смърт на водача, причинил ПТП, неговите наследници не се 

обезщетяват. Това налага внимателен анализ на загиналите виновни водачи, 

понеже щетите от тях остават изцяло външни. Във връзка с това може да се 

заключи, че застрахователи, макар и не във всеки случай, изплащат 

обезщетение на близките, което потвърждава допускането, че щетите за близки 

и приятели за частично интернализирани от застрахователната система и част 

от тях е вътрешна. След получаване на точна стойност от социологическото 

проучване ще се сравни стойността получена чрез него с получената стойност 

от застрахователите и окончателно ще се определи статута на този компонент.  

След получени отговори от министерствата на здравеопазването, правосъдието 

и министерството на вътрешните работи, както и от отговора на Община Варна 

и други институции е установено, че административните разходи, както и 

разходи за лечение на пострадали,не са известни. Това отхвърля допускането, 

че същите са ясни. Поради това за определяне на тези стойности ще се 

използват коефициентите от проекта HEATCO.  

От данните, получени от Националния статистически институт е взета 

стойността на Брутния вътрешен продукт ( БВП ) на човек от населението -  

27977.70лв / човек. Данните са за 2017г по текущи цени. Липсва обаче 

диверсификация по полов признак, поради това ще се приеме, че жените и 

мъжете имат еднаква стойност. 

От Главна дирекция „Национална полиция“ е получена подробна информация 

за смъртността по пътищата разделена по полов признак и през една година за 

2017г, тази информация ще бъде използвана за получаване на компонента С4 от 

методологията.Статистиката показва, че за 2017г са загинали 496 мъже на 

средна възраст от 46 години и 186 жени на средна възраст от 54 години. 

Получена е и официална информация относно броя на тежко и леко 

пострадалите при ПТП през 2017г. 
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От отговорите на Агенция „Пътна инфраструктура“, Общини Русе и Сливен, 

става ясно, че държавната и общинска администрация търпи разходи за 

отстраняване на щети по пътната инфраструктура вследствие на ПТП. Щетите 

са основно по пътни принадлежности и се появят поради две причини. Първо, 

поради липса на протокол от ПТП, т.е. когато то не е документирано и 

извършителят е неясен. Второ при  ясен извършител застрахователи по линия 

на застраховка „Гражданска отговорност“ обезщетяват администрация. Според 

Община Сливен обаче, от застрахователните компании има регресивни искове, 

които при доказване на вина на пътя, се удовлетворяват и съответно Общината 

търпи щети.  

Поради това, допускането, че материалните щети по пътната инфраструктура са 

вътрешни, не е вярно. Предвид това, че все пак част от щетите се покриват от 

застрахователи, този вид щета е частично вътрешен и частично външен.  

3. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

ПОДГОТОВКА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Социологическо изследване е проведено от агенция Kantar TNS. Въпросите са 

предварително подготвени, базирайки се на световния опит, и след това 

анализирани от експерти, като са пригодени за по – лесно разбиране от 

респондентите, без да се губи смисъла. Изследването е проведено през 

декември 2017г, като обхваща около 1400 респондента, с очакване за около 800 

реални отговора, представляващи представителна извадка на обществото.  

За да се провери чувствителността на респондентите към нивото на редукция на 

риска от ПТП и за да се определи до каква степен готовността за плащане ( 

WTP ) за повишаване на пътната безопасност расте с намаляването на риска, са 

разработени въпроси с различни степени на редукция на риска – 20%; 30% и 

50% представляващи съответно намаляване на броя на загиналите с 20/1 000 

000; 30/ 1 000 000 и 50/1 000 000. Литературният анализ показва, че WTP остава 

непроменена, независимо от предложеното ниво на подобрение  (Beattie 1998; 

Hammitt and Graham, 1999). Това много често се нарича „мащабно отклонение“ 

и се обяснява с трудността на хората да оценяват и разграничават малки 

промени в риска (Carson., 2001). Шведско проучване през 2008г показва, че 

това е по – често изразено сред респонденти с ниска способност да разберат и 

разграничат малките вероятности. (Andersson and Svensson, 2008). 
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За да се ограничи ефекта от „мащабното отклонение“, в изследването е дадена 

допълнителна информация, която е известна на респондентите преди да 

започнат да отговарят на въпросите. Те са информирани за броя на загиналите и 

ранените, вследствие от ПТП в Република България за 2016 година и съответно 

за броя загинали на 1 000 000души население. По този начин респондентите 

могат по – ясно да оценят ситуацията при зададените въпроси след това.  

СТРУКТУРА НА ВЪПРОСИТЕ 

Въпросникът съдържа четири категории въпроси:  

Личен опит при ПТП – респондентите са помолени да отговорят дали те 

лично и/или техни близки и приятели са попадали в ПТП, при което е имало 

жертви или тежко пострадали 

Използвани транспортни средства – тази категория позволява да се опишат 

най – често използваните видове транспорт от отделните лица, както и 

цикличността на използване 

Общи социално-икономически характеристики – тази категория събира 

информация за пол, възраст, местожителство, семеен и професионален статут и 

по този начин се определя социалния статут на респондента 

Готовност за плащане за редукция на риска - Тази част е есенцията на 

условната оценка. Това изисква създаването на измислен сценарий, макар и 

реалистичен и разбираем, по който респондентите ще бъдат призовани да 

разсъждават. След това те ще трябва да изразят колко биха желали да платят, за 

да намалят риска от смърт вследствие пътнотранспортно произшествие. Нивото 

на намаляване на риска зависи от набор от различни въпроси и отговори. 

Респондентите имат възможност финансово да допринесат за осъществяването 

на регионален и национален проект, който има за цел да засили безопасността 

на участниците в пътното движение. Тъй като самите участници са жители на 

съответния регион ( в случая община ) и на страната, те ще се чувстват 

непосредствено загрижени за проекта. Участниците са помолени да определят 

колко лева са склонни да плащат месечно на общината или на правителството 

за да се осъществи съответния проект. В допълнение, независимо от 

общинската или национална политика, е зададен контролен въпрос относно 

индивидуален разход за промяна на риска, същият е отнесен и към близки и 

приятели. 
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В заключение – въпросите са подбрани, така че на първо място да поставят 

респондентите в реална обстановка и да бъдат лесно асимилирани от тях. 

Основната цел да се определи индивидуалната оценка на риска, е постигната 

чрез задаване на въпроси в различни хипотетични ситуации, при които 

интервюираните са помолени да отговорят с точни суми ( в отворен отговор, 

без да им се задава рамка ), които са готови да плащат месечно срещу фиксиран 

процент редукция на риска ( който се приема за гарантиран ). Това се използва 

от една страна за определяне на стойността на „стойността на живота“ на всеки 

индивидуално и от там съответно „стойността на статистическия живот“ за 

извадката и на второ място за елиминирани на неверните отговори. Пример – 

ако един и същ респондент оцени с по – висока стойност редукция на риска с 

20%, от редукция на риска с 50%, то тогава очевидно, че неговата преценка не е 

реална и той следва да бъде елиминиран от извадката. 

За получаване на реална стойност трябва да се премахнат недействителните 

резултати. Методологията изисква като първа стъпка да бъдат премахната 

нулевите стойности. След премахване им остават данните на 525 респондента. 

След това е необходимо да се разгледат и анализират резултатите на всеки 

респондент поотделно, като целта тук е да се премахнат недействителните. 

Недействителните се определят на база следните принципи – приемаме, че 

всеки човек цени своя живот повече от всеки друг, следователно респонденти, 

които са дали по - висока стойност на риска за приятели от собствения си риск 

отпадат от проучването – приема се, че те не са възприели правилно въпросите, 

следователно техните резултати са недействителни. На същия принцип се 

засичат и резултатите, дадени по въпрос R7 от въпросника, който оценя риска в 

една и съща ситуация за човека, както и за цялото му домакинство ( 

включително и той самият ) – ако респондента е дал по – ниска стойност на 

цялото домакинство от личната си, то тогава той е елиминиран, понеже 

стойността на останалите членове от домакинството ще бъде отрицателна. 

Третата проверка е на база индивидуалната преценка на риска. По – горе стана 

ясно, че въпросите са структурирани, така, че след подходящ анализ да бъде 

оценена верността им. Във въпросите е заложена редукция на индивидуални 

риск от 20%, 30% и 50%, ако някой от респондентите даде нелогични отговори 

– например при 20% редукция да даде по – висока стойност от 30% или 50% 
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или за 30% редукция даде по – висока стойност от 50% редукция, то той е 

елиминиран от извадката, тъй като се приема, че не е възприел правилно 

въпроса и отговорите му са недействителни.  

След елиминиране на тези респонденти извадката остана със 387 действителни 

отговори, от които може да се извлече реална информация.  

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 

Респондентите са дали стойностите от 1лв до 60лв, 10 респондента са дали 

стойности на различни въпроси ( един или повече ) от 100лв, 150лв и 200лв. 

Впечатление прави, че няма стойности по – високи от 200лв – т.е. няма 

изключително екстремни стойности и не е необходим допълнителен анализ за 

верността им. 

Предвид това се пристъпва към определяне коефициента“E”и съответно 

определяне на стойността на живота. Коефициента“E”за различните въпроси е: 

R5_1* –който вкарва респондента в хипотетична ситуация за редукция на риска 

от 20%, в конкретния случай риска става от 100/1000000 на 80/1000000, т.е 

имаме редукция от 20/1000000 което прави коефициента Е=0.00002 

Аналогично и за следващите въпроси 

R5_2 – Е=0.00005 

R7_1 – Е=0.00003 

R7_2 – Е=0.00003 

R9 – Е=0.00005 

R10 – Е=0.00005 

По формулата, описана по - горе, стойността на живота е равна на С/Е. 

Компонентата „С“ е стойността, която всеки човек е определил. Например, 

респондент №1 394 е определил редукцията на риска от 20% на 15лв ( по 

въпрос R5_1 ), това ни става стойност на С=15, а както стана ясно Е=0.00002, 

следователно респондента е оценил стойността на живота си на 15/0.00002 = 

750 000лв. Аналогично е пресметната и стойността на всички респонденти 

индивидуално. 

В следваща стъпка определяме стойността на статистическия живот ( като 

средно аритметично от всички индивидуални ползватели, разделени по 

въпроси). Стойностите по въпроси се получават: 

R5_1 – 396 442.69 лв 
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R5_2 – 285 916.40 лв 

R7_1 – 317 680.18 лв 

R7_2 – 584 773.66 лв 

R9 – 296 820.81 лв 

R10 – 223 392.81 лв 

Преди да се направи анализ на данните ще се определи стойността на членовете 

на домакинството на респондентите като от стойността получена от въпрос 

R7_2 извадя стойността от въпрос R7_1. Стойността се получава 584 773.66 лв 

– 317 680.18 лв = 267 093.48 лева. Тази стойност ще ни е необходима при 

пресмятане на външните разходи от ПТП за близки и приятели.  

Прави впечатление оценката на стойността на статистическия живот при 

редукция от 50% (  Е=0.00005 ) получена чрез два различни по смисъл въпроси 

- R5_2 иR9. Стойностите се различават с по – малко 4%, което е в границите на 

статистическата грешка. Това означава, че респондентите са оценили разумно 

малките промени в собствения си риск и дава допълнителна положителна 

оценка на въпросника и получените резултати.  

Очаквано, стойностите, получени при редукция от 20%, са по – високи от тези 

при редукция от 30%, съответно тези получени при редукция от 30% са по – 

високи от тези, получени при редукция от 50%. Разликата между най – високата 

и най – ниската, е 27,9% от по – високата. Въпреки това стойностите са в 

разумни граници, няма екстремални и най – вече са в порядъка определен в 

други страни. За определяне на окончателната стойност на статистическия 

живот ще се пресметне средно претеглената стойност от всички, която е 320 

028 лева. 

Стойността на щетите за близки и приятели е получена по два въпроса R7_2 и 

R10. Получени са стойности от съответно 267 093.48 лева и 223 392.81 лева. 

Тук отново стойностите са в порядък и се препокриват с тези в други страни. 

Отново ще се пресметне стойността за близки и приятели като средно 

претеглена от двете – получава се 246 737.79 лева 

4. ПРОВЕРКА НА ДОПУСКАНИЯТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В предишните Глави са направени редица допускания, които в последствие са 

потвърдени, отхвърлени или променени. В тази точка ще се обобщят всички 

допускания и ще се направят окончателни заключения. 
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В Глава III, точка 1, е направено допускане, че стойностите, които се получат 

по метода на животозастраховането и метода на съдебното обезщетение, може 

да се използват като сравнителни. Това допускане не е вярно и за двата метода, 

тъй като стойността получена по метода на животозастраховането е прекалено 

ниска – около 15 000лв, което е в пъти по – ниско от стойността получена по 

метода в горната точка и в пъти по – ниско от най – ниските стойностите 

получени в ЕС. За метода на съдебното обезщетение се установи, че щетите на 

практиката са това, което застрахователните компании изплащат на 

пострадалите и/или техните близки. Установи се, че съдебната система не води 

статистика за изплатените обезщетения. Освен това стана ясно, че 

застрахователните компании не обезщетяват близки на загинали водачи 

виновни за пътнотранспортното произшествие, което е голям недостатък на 

този метод. Предвид това методът не е подходящ, стойността, получена по него 

ще се приеме за вътрешна и съответно ще редуцира стойността на 

статистическия живот и щетите за близки и приятели, като от стойността 

получена по метода WTP ще се извади тази стойност. Тук трябва да се има 

предвид, че кръгът на обезщетените е много тесен – дете, родител, 

съпруг/съпруга, докато засегнатите от ПТП за много повече, предвид това е 

необходимо допълнително изследване на този компонент, което да анализира в 

детайли външните ефекти за близки и приятели. 

В заключение – избраните методи за оценка на външните разходи – комбинация 

от брутния метод и метода базиран на промяната в риска е единствената 

възможност, към този момент, за определяне на външните разходи от 

пътнотранспортни произшествия, като единствения недостатък е липсата на 

информация от заинтересованите институции. Поради това е необходимо да се 

подаде сигнал към тях, че тези разходи са необходими за по – точно пресмятане 

на щетите от ПТП. 

В Глава III, точка 2 е прието да се използва методологията разработена в 

проекта UNITE. Като цел на дисертацията и първа стъпка към осъзнаване и 

решаване на проблема е определяне на общите и средни стойности на ПТП. 

Доказа се, че изборът е правилен и предвид наличната информация в Република 

България е единственият възможен за реализиране. Макар и използвайки 

коефициенти за определяне на крайната стойност на общите и средни 
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стойности, в следващата точка ще се получи стойността на външните разходи 

вследствие на ПТП за 2017г, като методологията ще бъде приложима за 

изчисляване на външните разходи в друг времеви период или за получаване на 

друг вид стойности – за едно ПТП, за един загинал, за автомобилкилометър и 

други. За да се избегне използването на коефициенти и съответно щетите да 

бъдат определени по – точно, е необходимо да се спази горната препоръка – 

заинтересованите институции да създадат и поддържат база данни с разходи 

свързани с ПТП. 

Като резултат от тази дисертация могат да се инициират много изследвания, 

които да надградят над нея. За пълното осъзнаване на проблема е необходимо 

да се определи еластичността на риска от ПТП; да се разграничи риска и 

неговите стойности според вида на превозното средство; как влияе 

отговорността и наказанията на риска; да се определят пределните външни 

разходи; да се анализират и изследват другите видове външни разходи от пътен 

транспорт, като разходите от транспортни задръжки, шумово замърсяване, 

замърсяване на околната среда и други. 

В Глава III, точка 3 е направено допускане за вътрешните и външните 

компоненти на разходи от ПТП. Като всички компоненти с изключение на 

материалните щети по обществено имущество ( по държавната и общинска 

пътна мрежа ) са потвърдени. Относно материалните щети по обществено 

имущество беше направено допускане, че то е изцяло вътрешно, тъй като 

щетите по него са част от застрахователните полици „Гражданска отговорност“. 

Оказа се, че част от разходите за възстановяването му се покриват от 

управляващата го институция, тъй като застрахователите не покриват щети, ако 

няма съставен протокол за ПТП или чрез регресивни искове, при доказана вина 

на пътя, застрахователните компании успяват да си възстановят част от 

платените обезщетения. Това прави този компонент частично външен. 

Определянето му към този момент се оказа невъзможно, поради липса на 

информация от общините. Този компонент ще влезе в методологията като част 

от директните разходи ( direct costs ) и съответно ще бъде изчислен заедно с тях 

чрез коефициентите дадени от HEATCO. Тук отново е необходимо да се даде 

сигнал към управляващите пътната инфраструктура, че е необходимо тази 
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информация да се събира регулярно и подробно, за да може този компонент да 

се определи с по – голяма точност. 

В заключение методологията създадена в В Глава III, точка 5, ще претърпи 

малка промяна, предвид появата на допълнителен компонент, както и липсата 

на информация за директните разходи. Въпреки това, структурата и ще остане 

същата и получена информация няма да се промени. Методологията ще бъде 

така направена, че след като бъдат определени директните разходи с по – 

голяма точност, те да могат да бъдат приложени към нея. 

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИКА И 

ВХОДНИТЕ ДАННИ 

Както стана ясно липсва информация относно щетите, които търпят системите 

на съда, здравеопазването и на полицията. Техните щети са част от директните 

разходи ( dc ) и узнавайки ги ще се получи по – точна стойност на тази част от 

разходите. За това е необходимо тези институции ясно и точно да събират 

подробна информация относно щетите и разходите, които понасят вследствие 

на пътнотранспортни произшествия. Конкретната информация необходима за 

изчисляване на външните разходи вследствие на ПТП за конкретните 

институции е: 

Съдебна система – директни и индиректни разходи на съда и държавата, както 

и засегнатите трети лица ( ако има такива ), за провеждане на дела вследствие 

на ПТП, включително административни разходи, разходи за персонал, разходи 

за експертизи и други. Ясна информация относно наложените обезщетения – 

кой и с колко е обезщетен, каква е била първоначалната претенция. Брой на 

заведените дела и подробна информация от тях – колко и какви хора за 

предявили претенция за обезщетение, одобрени и неодобрени претенции. Брой 

на осъдените – по възраст, пол, вид наложено наказание ( стойност и 

продължителност, когато са приложими ). 

 Необходимо е да се преразгледа, ведно със законодателната власт, кръга на 

обезщетени. В Република България кръга е регламентиран за последно преди 

повече от 30 години, като включва само родители, деца, съпруг / съпруга. Това 

прави кръга на обезщетени в Република България един от най – тесните, не 

само в Европейския съюз, но и в света. Данните, както от проведеното 

социологическо изследване, така и от европейската практика, показват, че 
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потърпевши са много повече лица от регламентираните у нас. Разширявайки 

кръга, освен това, ще доведе и до намаляване на външните разходи. 

Здравеопазване – директни и индиректни разходи на болници и цялата 

система, за оказване на първа помощ, лечение и последващо лечение на всички 

пострадали вследствие на пътнотранспортни произшествия. Ясно трябва да се 

отделят пострадали след ПТП и претърпените от тях щети – да се разделят по 

вид на нараняването, дни прекарани в болница, инвалидност, необходимост от 

последващо лечение по вид и продължителност, влияние на нараняването върху 

живота на пострадалия. Необходимо е да се помисли и върху класификацията 

на нараняванията вследствие на пътнотранспортни произшествия, като в 

момента Наказателния кодекс ги регламентира като леки и тежки. Някои 

държави е Европейския съюз използват по напредничави класификации, като 

включват инвалидността като отделен вид нараняване. Това ще изясни 

допълнително ситуацията и ще позволи по – точно пресмятане на разходите и 

последиците вследствие на ПТП. 

Национална полиция – директни и индиректни разходи за полицията и 

свързаните с нея институции, относно провеждане на разследване, реакция след 

ПТП, разходи за превенция, разходи за контрол на безопасността на пътя и 

всички други разходи касаещи пътнотранспортните произшествия 

Всяка от горните три системи е необходимо да направи и допълнителни 

задълбочени изследвания относно външните и вътрешните разходи вследствие 

на пътнотранспортни произшествия. Изследванията ще дадат ясна представа за 

щетите, които нанасят ПТП върху тях, както и сигнали как да се управляват и 

редуцират разходите. 

Другите компоненти, които следва да са подобрят са статистиката на 

Националния статистически институт за брутния вътрешен продукт, щетите по 

обществено имущество и националната статистика за ПТП. 

Брутен вътрешен продукт – тук предварително следва да се направи 

уточнение, че информацията е лесно достъпна, стойностите се изчисляват 

регулярно и истинността им няма основание да се подлага на съмнение. 

Въпреки това този компонент може да се подобри като се направи допълнение 

– БВП / човек да се раздели по полов и възрастов принцип. Разделение по полов 

признак е необходимо за по – точно определяне на компонента С5 ( виж долната 
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точка ), където се отчита стойността на база на средната възраст на загиналите 

по пол и пенсионната възраст отново по пол. Същото е необходимо и предвид 

факта, че съотношение загинали мъже / жени е близо 3:1 ( по данни на ГД „ 

Национална полиция“ ) и ако се установи, че единия пол има по – висока 

производителност това би променило резултатите. Диверсификация по възраст 

е необходима, за да се отчете по – точно същия компонент, като данните от 

статистика показват, че е голям дела на загиналите във възрастови групи 26 – 

33г и 41 – 53г, съответно може да допуснем, че първата група е с по – ниски 

доходи, съответно по – малък принос към БВП, а втората обратното. При 

получаване на данни по възраст през година, ще се внесе допълнителна точност 

към компонента С5. 

Щети по обществено имущество – тук основен проблем е събираемостта на 

разходите. На първо място е необходимо разходи направени за възстановяване 

на обществено имущество ( по държавната и общинска пътна мрежа ) да се 

разделят от разходите за управление, поддържане и изграждането ѝ. Тези 

разходи да се анализират, да се определят като стойност и така ще се 

определени компонента С4 ( виж долната точка ). За редуциране на тази 

компонента са необходими законодателни промени, които да отнесат разхода 

към причинителя ( на принципа „Причинителя плаща“ ). Това може да се случи, 

като тези разходите се отнасят към Гаранционния фонд, който има подобни 

функции при други видове застрахователни щети. Други варианти също са 

възможни, но е необходим задълбочен анализ на проблема, като трябва да стане 

ясно, че собствениците на пътната мрежа, не следва да търпят разходи в 

случаите, когато пътя няма вина. 

Статистика за ПТП – националната статистиката е сравнително точна. 

Данните се събират по подобие на други европейски държави. Въпреки това 

има някои елементи, които следва да се подобрят, като има сериозно основание 

да се смята, че данните от националната статистика, подценяват проблема.  

На първо място е необходимо данните да се събират по – подробно – 

загиналите и пострадалите да се разделят по пол и по възраст през една година. 

Това е направено за загиналите през 2017г в тази дисертация, но след 

обработване на значителна на брой информация ( 93 броя статистически 

справки – по данни на ГД „НП“ ).  
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Необходимо също така да се въведат и корекционни коефициенти, които да 

отчитат несъобщените пътнотранспортни произшествия и недостатъците на 

статистиката. Някои държави са осъзнали и започнали да коригират 

националните си статистики, като Европейския съюз в проекта си HEATCO 

дава средни европейски корекционни коефициенти, които са добре обосновани 

и се препоръчва да се използват. В тази дисертация те са използвани, като 

ефекта от тях е над 27%  увеличаване на стойността. Това показва, че 

несъобщените ПТП  и недостатъците на статистика са сериозен проблем, който 

изисква отделно изследване за българската действителност. Тази информация 

ще даде допълнителна точност на цялата картина, понеже се използва за 

изчисляване на параметъра „А“  

В заключение наличната информация в Република България, комбинирана със 

знанието натрупано в Европейския съюз позволява да се стигне до стойности с 

достатъчна точност и достоверност. Въпреки това те подлежат на критики 

предвид използването на средноевропейски коефициенти и липсата на точната 

информация. Липсата на точна информация и правилно подредена статистика, 

ще затрудни създаването на непрекъснат процес на мониторинг и актуализация 

на външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия. Поради 

това е необходимо информацията и данните, които са налични да се надградят 

и усъвършенстват, а липсващите да се създадат по подходящ начин. 

6. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И СТОЙНОСТИ НА 

ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ 

Както стана ясно, за определяне на общите разходи ни е необходима следната 

информация – статистика за ПТП за търсения период, включваща загинали и 

пострадали разделени по полов признак и по възраст ( през година ), тази 

информация е получена от кореспонденцията с Главна дирекция „Национална 

полиция“ и от националната статистика. Индиректните рискови компоненти – 

стойност на статистическия живот и щетите за близки и приятели са получени 

чрез социологическото изследване, като вътрешната компонента е определена 

чрез кореспонденцията със застрахователни компании. Стойността на БВП е 

получена от Националния статистически институт и ще се използват данните за 

2017г по текущи цени. Директните разходи не са получени като тяхната 

стойност ще бъде получена чрез коефициент 0.10 от рисковите компоненти. 
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Статистиката показва, че за 2017г при общо 6 888 тежки ПТП са загинали общо 

682 човека, от които 496 мъже на средна възраст от 46 години и 186 жени на 

средна възраст от 54 години и са пострадали общо 8 680 души ( 1 943 тежко и 6 

737 леко ). С тази информация ще се определи стойността на параметъра „А“. 

А=682*1*1.02 + 1943*0.13*1.50 + 6737*0.01*3.00=1 276.63 

Рисковите компоненти „а“ и „b“ от основната формула са получени чрез 

социологическото проучване, като тяхната стойност е определена съответно на 

320 028 лева и 246 737.79 лева, от тях трябва да се извади вътрешната част ( ins 

), която е получена чрез кореспонденцията със застрахователните компании – 

112 982.46лв, следователно VSL ще бъде: 

VSL = a + b – ins = 320 028.00 + 246 737.79 – 112 982.46 = 453 783.33 лв 

Както стана ясно, към материалните щети трябва да се добави и компонента за 

материалните щетите по обществено имущество. Съответно компонентата „с“ 

за материалните щети ще бъде разбита на: 

- C1 – Разходи за първа помощ и лечение на пострадали при ПТП 

- C2– Разходи на съдебната система за дела свързани с ПТП 

- C3 – Разходи на полицията за разследване на ПТП 

- C4 – Разходи за възстановяване на обществено имущество 

- C5– Средна загуба от принос към БВП на човек от населението 

Новата компонента се прибавя към директните разходи “dc” и те придобиват 

вида: 

dc=C1+C2+C3+C4 

Поради липсата на информация директните разходи ще бъдат приравнени към 

рисковите компоненти: 

dc=C1+C2+C3+C4=0.1*VSL 

dc= 0.1*VSL = 0.1*453 783.33 = 45 378.33лв 

От данните от НСИ за БВП и от данните от ГД „НП“ ще определим стойността 

на загубата от БВП. Стойността на БВП/човек за 2017г е 27 977.70лв. Предвид 

средната възраст на загиналите мъже и жени и пенсионната възраст в страната 

следва, че до пенсиониране, в случай, че не бяха загинали в ПТП, мъжете щяха 

да работят още 19 години, а жените още 8 години. Формулата е: 

C5 = БВП * ( ww x dw + wm x dm ) / ( dw + dm ) 

C5 = 27 977.70 * ( 8 * 186  + 19 * 496 ) / ( 186 + 496 ) = 447 643.20 лв 
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Следователно цялата формула 

ТС = А ( VSL + C5) + dc 

Поради липсата на данни за директните разходи “dc”формулата ще придобие 

вида: 

ТС = А ( 1.1VSL + C5)  

Стойността на външните разходи от ПТП за 2017г е: 

ТС = 1 276.63 * ( 1.1 * 453 783.33 + 447 643.20 ) = 1 208 719 492.25лв 

Средните външни разходи за един загинал ще се получат: 

АС = ТС/А = 1 208 719 492.25 / 1 276.63 =  946 804.86 лева 

Средната стойност на едно тежко ПТП ще се получи като ТС  разделим  на 

броя на тежките ПТП: 

1 208 719 492.25 / 6 888 = 175 481.92 лева 

В заключение, стойността на един загинал „АС“ следва да се сравни с тези 

получени в други държави. Приравнена в евро стойността е приблизително 484 

000.00 евро. Тази стойност е съпоставима с получените в други държави 

Европа, където са получени стойност между 275 000 евро, в Литва и Латвия и 2 

893 000евро в Норвегия. Стойността получена за Република България е близка 

до стойностите получени в Чешката република ( 495 000 евро ); Унгария ( 440 

000 евро ); Естония ( 352 000 евро ); Полша ( 341 000 евро ). 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заложена в началото на дисертацията цел, за определяне на стойността на 

външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия е постигната. 

От тук получените стойности и създадената методология може да се използват 

при анализа на инвестициите в пътната инфраструктура и тяхната ефективност. 

Получената информация представлява допълнителен компонент към общото 

знание и би следвало да помогне при вземане на по - информирани и по – 

правилни решения, като по този начин се подобри качеството на пътната 

инфраструктура. Ведно с това се дава и допълнителна информация относно 

управлението на пътната безопасност, касаеща икономическия ефект от 

аварийността. Двете заедно биха допринесли за намаляване на смъртността по 

пътищата и съответно редуциране на страничните ефекти, включително и 

разходите вследствие на пътнотранспортни произшествия.  
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Разходите вследствие на ПТП следва да се приемат като експлоатационни 

разходи на пътя. Както стана ясно в началото, подобрявайки пътната 

инфраструктура, ще се намали аварийността. Получените стойности следва да 

се прибавят към анализите ползи – разходи, като това може да се случи както 

глобално в националната ни политика, така и при анализирането на конкретни 

проекти. Резултатите от настоящата дисертация ясно показват какъв ефект има 

състоянието на пътната инфраструктура не само върху пътната безопасност, но 

и върху икономиката на страната. Подобряването на качеството на пътната 

инфраструктура ще се отрази положително и в други сектори, като 

застрахователната система, здравеопазването, съдебната система, националната 

полиция и други. 
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ПРИНОСИ 

 За първи път е разгледан подробно проблема на външните разходи 

вследствие на ПТП през призмата на пътната инфраструктура и влиянието 

им върху икономиката на страната. Въведени са термини, свързани с 

външните разходи от транспорт, които до момента не са дефинирани и 

нямат превод на български език; дадена е широка база за последващи 

работи, както в областта на пътищата, така и в други области. 

 Определени са външните и вътрешните компоненти на разходите 

вследствие на ПТП за Република България. Направен е пълен анализ на 

всеки един компонент, като ясно е доказано, кой компонент е вътрешен и 

кой външен, за смесените компоненти ( с вътрешна и външна част ) е 

определена рамката на вътрешната и външната част. Създадени са модели 

за изчисляването на всички външни компоненти. 

 Разработен е модел на социологическо изследване, за определяне на 

реалната преценка и отношение на обществото към пътната безопасност и 

инвестициите в пътна инфраструктура. Използвайки този модел за първи 

път в Република България е направено подобно социологическо 

изследване. 

 Изследвана е подробно националната статистика и нужните входни данни. 

В Глава IV, точка 5, подробно са описани недостатъците на статистиката и 

са дадени точни и ясни насоки, за всяко направление, как и каква 

информация следва да се събира. За първи път в Република България са 

използвани корекционни коефициенти отчитащи несъобщените ПТП и 

недостатъците на статистиката, като е доказана нуждата и ефекта от 

използването им. 

 Външните разходи вследствие на ПТП са доказани като експлоатационен 

разход на пътната инфраструктура. Получените стойности могат да се 
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използват  както при проектиране и планиране на нови пътища и ремонти, 

така и при формиране на националните политики и стратегии. 

 Създадена е методология за изчисление на външните разходи от 

пътнотранспортни произшествия в Република България. Методологията е 

гъвкава и приложима за изчисления във всякакъв времеви период и дава 

възможност за изчисляване на всички необходими данни. Използвайки 

създадената методология са изчислени външните разходи вследствие на 

ПТП за 2017г. на територията на Република България. 
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