
Пътната безопасност в България:

For more than 70 years WIN/Gallup
International Members have
demonstrated their expert ability to
conduct multi-country surveys on a
comparable basis and deliver the
highest quality. Their Members are
leading national institutes with a
profound local knowledge of
research methods and techniques,
statistical sources, customs and
culture differences of its own country
and carefully selected by the
Association Board. With only one
Member agency per country,
Members work together on a daily
basis to share knowledge, new
research techniques and tools, as
well as to provide the most
appropriate solutions to international
research projects and service our
clients to the best of our abilities.



Методология на изследването

Обхват: България

Методи: Национално представително проучване (лице в лице), експресен

телефонен сондаж.

Метод на регистрация Извадка
(n)

Абсолютна 
максимална 

грешка

Начало на 
изследването

Край на 
изследването

Лице в Лице 822 +3.5%
03.08.2018 10.08.2018

Лице в Лице 769 +3.5%
05.09.2018 11.09.2018

Експресен сондаж
932 +3% 12.09.2018 14.09.2018



Резултати



Качество на пътищата в България

27% 30%
38%

5%

През последните няколко години, според Вас лично, като цяло, 
пътищата у нас стават по-добри, по-лоши, или остават същите?

Стават по-добри Остават същите Стават по-лоши Не знам / Без отговор

Изследване „лице в лице“;

Извадка: 822;

Август 2018 г.



32% 30% 28% 9% 1%

Каква оценка бихте дали според Вас лично, на пътищата най-общо в 
България по познатата скала от 2 до 6, където 2 е най-ниската оценка, а 

6 – най-високата?

2 3 4 5 6

Качество на пътищата в България

Изследване „лице в лице“;

Извадка: 822;

Август 2018 г.



75%

12%

13%

Слагането на колани в моторните превозни средства, по-скоро помага 
или по-скоро не помага за безопасността?

По-скоро помага По-скоро не помага Не знам/ Не мога да преценя

Колани

Изследване „лице в лице“;

Извадка: 769;

Началото на септември 

2018 г.



66%

16%

18%

Вие лично, за или против сте въвеждането на задължително поставяне на колани в 
междуградските автобуси?

За въвеждането съм Против въвеждането съм Не знам/ Не мога да преценя

Колани

Изследване „лице в лице“;

Извадка: 769;

Началото на септември 

2018 г.



10%

21%

24%

9%

82%

74%

73%

87%

8%

5%

3%

4%

Сегашният модел на споделена отговорност между институциите у 
нас

Сега действащото законодателство по темата у нас

Контролът по пътищата

Качеството на пътищата

Без значение дали карате кола или не, помислете за безопасността на движение по 
пътищата у нас. Моля, кажете доволен ли сте или не сте доволен от:

Доволен съм Не съм доволен Не мога да преценя

Пътна безопасност

Експресен сондаж;

Извадка: 932

Средата на септември 2018



Благодаря за вниманието!




