Малко история
За пета поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция
ROADPOL организира кампания, целяща да намали до 0 поне за един ден
броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.
От 2016 г. до 2019 г. проектът се реализираше от Европейската мрежа на
службите на пътна полиция TISPOL и беше познат под наименованието
EDWARD - Европейски ден без загинали на пътя. По реализацията на
операция EDWARD през годините от 2016 г. до 2019 г. от TISPOL, по
настоящем - ROADPOL, се отчита голям успех.
През 2020 г. ROADPOL предвижда кампанията да се проведе като 
Дни на
безопасността на пътя в периода 16 - 22 септември 2020 г., когато по
традиция е и Европейската седмица на мобилността. Взето е решение всяка
година една държава-членка на ROADPOL да бъде домакин, като за 2020 г.
главното събитие е планирано за 16 септември в гр. Майнц, Германия.
Поради пандемията COVID-19 има готовност за онлайн осъществяване на
активностите.
В тази връзка за България в Дните за безопасността на пътя с мото
"Остани жив! Пази живота!" 16 септември 2020 г. е обявен за Ден без
загинали на пътя.
Идеята е всички участници в движението по пътищата да помислят дори
само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват, за рисковете на
които могат да изложат останалите участници и за това как могат да
допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Организаторите от
ROADPOL застъпват позицията, че за жертвите на пътя отговорността е на
всички, и призовават за внимание при участие в движението по пътищата,
за да защитим себе си и другите от пътни инциденти и вреди.
Към
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Очакването е на 16 септември да няма загинали на пътя.
Малко статистика от страницата на МВР за България:

Обща статистика
Мото за България за 2020 г. - "Остани жив! Спаси живот!"
През юли 2020 г. Република България, като член на ROADPOL, получи покана
да се присъедини към Дните за безопасност на ROADPOL, които ще са
между 16 и 22 септември и ще са в подкрепа на Европейската седмица на
мобилността в същия период.
До 2020 г. дните се организираха под
наименованието European Day Without ARoad Death – „#ProjectEDWARD”
(EDWARD)
Статистика за България от 2016 г. до 2019 г.
Загинали


26 септември 2019година
19 септември 2018 година
21 септември 2017година
21 септември 2016 година
ОБЩО

5
0
1
0
6 



Европейска статистика от 2016 г. до 2018 г.
Загинали
19 септември 2018 година
21 септември 2017 година
21 септември 2016 година
ОБЩО

48
43
43
134

По реализацията на операция EDWARD в периода 2016 г. - 2019 г.
ROADPOL отбелязва успех, дължащ се на общите усилия на всички
партньори и прякото им участие в Дните за безопасност на движението по
пътищата, организирани в цяла Европа, достигнали до милиони
потребители в Twitter и Facebook.

