Европейската харта за пътна безопасност (ERSC) е най-голямата платформа на гражданското
общество, която се занимава с пътна безопасност. Повече от 3500 публични и частни субекти
са се ангажирали с ERSC, формирайки общност за обмен на опит в областта на действията и
инициативите за пътна безопасност. Тази общност е невероятен ресурс за подчертаване на
значението на пътната безопасност в страните от ЕС и извън него.
Действията на нашите членове повишиха осведомеността за причините за пътнотранспортните
произшествия, спомогнаха за изграждането на култура на пътна безопасност в цяла Европа и
показаха успешни превантивни мерки за пътна безопасност. Членовете ни публикуват
разнообразни дейности, от които можете да се учите и да се вдъхновявате. Те могат да бъдат
адаптирани към конкретни места или демографски характеристики, за да се създаде
ефективна стратегия за пътна безопасност за всяка страна, град или населено място.
Значението на нашите членове
Нашите членове са от съществено значение за ERSC. Споделянето на техните знания играе
важна роля в общоевропейските усилия за повишаване на безопасността по пътищата.
Разчитаме, че членовете ще качват информация за своите дейности, за да повишат
допълнително знанията за пътната безопасност и да представят добри практики, използвани
за постигане на целите за пътнотранспортните произшествия. Добрите практики, които
надхвърлят стандартните цели, ще бъдат отбелязани като доброволни ангажименти.
Нашите членове организират събития, за да насърчат сътрудничеството и вдъхновението и да
допринесат за още по-силна култура на пътна безопасност. Тези събития достигат до широк
кръг от хора, с които ние сами не бихме могли да се свържем, като ги насърчаваме да говорят
и им даваме възможност гласът им да бъде чут.
Имаме нужда да участвате и да помогнете да направим пътищата ни по-безопасни по начин,
който никога не сме си представяли.
Как да се регистрирате за ERSC
Със съществуващо потребителско име в ЕС
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Отидете на началната страница на ERSC тук: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
Щракнете върху бутона Вход в горната дясна част на екрана.
Ще бъдете пренасочени към страницата за вход в ЕС.
Въведете имейл адреса на ЕС и паролата си
Ще бъдете прехвърлени на страницата за регистрация на нов потребител в ERSC
Попълнете празните полета в профила си (задължителните полета са отбелязани с *)
След като завършите, кликнете върху Запази
Екипът на ERSC ще прегледа заявлението виа
.
Ако е необходима допълнителна информация, ще получите имейл, в който ще бъдете
подканени да попълните профила си
б. Ако цялата информация е налице, членството ви ще бъде потвърдено
След като членството ви бъде потвърдено, ще получите имейл за добре дошли с връзка към
визуалните материали на ERSC, като лога и банери (имайте предвид, че без пълен профил няма
да можете да споделяте съдържание на уебсайта или да имате достъп до визуалните
материали).

Без съществуващо потребителско име в ЕС
1.

Отидете на страницата за вход в ЕС на този адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Кликнете върху Създаване на акаунт
Ако желаете да прехвърлите съществуващия си акаунт в ERSC, използвайте същия имейл адрес.
Ще бъдете пренасочени към страницата за регистрация в ЕС.
Попълнете празните полета
Прочетете декларацията за поверителност и поставете отметка в квадратчето
Кликнете върху Създаване на акаунт
Ще получите имейл за потвърждение
Кликнете върху връзката, предоставена в имейла
Ще бъдете пренасочени към страницата за създаване на нова парола
Въведете избрана от вас парола в празните полета
Натиснете бутона за изпращане
Преминете към раздела "Със съществуващо потребителско име в ЕС" по-горе

Ако имате проблеми със създаването на потребителско име в ЕС, посетете страницата за помощ за
потребителско име в ЕС: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
След като акаунтът ви бъде потвърден, ще имате достъп до личната си страница в "Моята харта" на
ERSC, за да посочите ангажимента си към пътната безопасност, но и да споделяте събития,
препоръки и друга полезна за общността информация.
Имайте предвид, че са налични документи и инструменти, които да ви помогнат при изготвянето на
плана за действие за пътна безопасност: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelinesand-tools_en

Как съществуващ член на ERSC може да мигрира към вход в ЕС?
Ако за вход в ЕС използвате същия имейл адрес като съществуващия си акаунт в ERSC, акаунтът ви
ще бъде прехвърлен автоматично.
Ако входът ви в ЕС използва друг имейл адрес, ще трябва да създадете нов вход в ЕС с имейл адреса
на ERSC.

За всякакви допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на адрес ERSChelpdesk@ricardo.com

