ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕРОИЗТОК
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВАРНА“

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ
В ОБЛАСТ ВАРНА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
През 2019 г. в област Варна са регистрирани 2 696 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с
наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с
14.8%. През годината са настъпили 667 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 646
души, тежко ранени са 219, а загинали - 46 души. Спрямо предходната година е регистриран спад
при тежките ПТП от 8.4%. Леко ранените лица намаляват с 4.6%, тежко ранените с 1.8%, а
загиналите с 4.2%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето
място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (39.1%),
следвани от пътниците (38.2%), пешеходците (22.5%) и ранените работници на пътя (0.2%).
Произшествията по вина на водачите в област Варна са 592 броя, като 80.6% от тях са извършени с
личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в събота - 124, в събота са
регистрирани и най-много ранени лица - 168, или 19.4% от всички ранени за областта.
През 2019 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците август - 86,
юни - 74 и май - 62. Броят на ранените е най-голям през месеците август и юни, съответно 112 и 94
души.
Фиг. 1. Загинали и ранени при пътнотранспортни произшествия
в област Варна през 2019 г. по възрастови групи
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Ранените деца и младежи до 17 навършени години за 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо 2018
година, като най-голям е броят ранени във възрастовата група между 10 и 14 навършени години. От
всички 865 ранени души през 2019 г., 86.4% са пълнолетни лица, като най-голям брой пострадали са
във възрастовата група 25 - 64 години.

Методологични бележки
Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на
пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно
превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.
В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:
 Пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в
движението;
 Пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети
(повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).
Според Закона за движението по пътищата:
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 подразделят 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.
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