Европейската харта за пътна безопасност (ERSC) е най-голямата платформа на
гражданското общество, насочена към пътната безопасност. Повече от 4000 публични и
частни субекти са се ангажирали с EХПБ, формирайки общност за споделяне на
експертен опит в действията и инициативите по пътна безопасност.Тази общност е
удивителен ресурс, с който се подчертава значението на безопасността по пътищата в
страните от ЕС и извън него.
Действията на нашите членове повишиха осведомеността относно причините за
пътните произшествия, спомогнаха за изграждането на култура на пътна безопасност в
цяла Европа и подчертаха успешните превантивни мерки за безопасност по
пътищата.Нашите членове публикуват разнообразие от активности, от които да се учат
и се вдъхновят.Те могат да бъдат съобразени с конкретни места или демографски данни,
за да се създаде ефективна стратегия за пътна безопасност за всяка страна, град или
градче.
Важността на нашите членове
Нашите членове са от съществено значение за Европейската харта за ПБ.
Споделянето на техните знания изигра важна роля в общоевропейските усилия да
направим пътищата ни по-безопасни. Разчитаме на членовете, които качват информация
за техните дейности, да увеличат познанията си за безопасността по пътищата и да
предоставят добри практики, използвани за постигане на целите на намаляване на
пътните произшествия. Онези добри практики, които надхвърлят стандартните цели, ще
бъдат припознати като доброволни ангажименти.
Нашите членове организират събития за насърчаване на сътрудничеството и
вдъхновението, насърчаване на още по-силна култура на пътна безопасност.Тези
събития достигат до широк спектър от хора, с които ние няма да можем да се свържем,
като ги насърчим да говорят открито и да им дадем място, където да бъде чут техният
глас.
Трябва да вземеш участие и да помогнеш да направим пътищата ни по-безопасни,
по начини, които никога не сме си представяли.
Как да се регистрирате за Европейската харта за пътна безопасност
Със съществуваща регистрация
1. Отидете на страницата за вход на Европейската харта
на този адрес: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
2. Ще бъдете пренасочени към страницата за влизане в ЕС
3. Въведете вашия имейл адрес и парола за влизане
4. Ще бъдете отведени към новата страница за регистрация на потребители
5. Попълнете празните полета (задължителните полета са маркирани с *)
6. След завършване, кликнете на „запиши“
7. Ще получите имейл, потвърждаващ, че екипът на ЕХПБ е получил заявлението
ви.

8. Екипът на ERSC ще прегледа молбата ви
а. Ако е необходима повече информация, ще получите допълнителен имейл
б.Ако цялата информация е налице, ще получите имейл, потвърждаващ
членството ви
9. След като членството ви бъде потвърдено, ще получите имейл от ЕХПБ с
визуални материали като лого и банери

Без съществуваща регистрация
1. Отидете на страницата за вход на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Кликнете върху „Създаване на акаунт“. Ако желаете да преминете към
съществуващия Ви потребителски профил на ЕХПБ, използвайте същия имейл
адрес
3. Ще бъдете пренасочени към страницата за регистрация на ЕС
4. Попълнете празните полета
5. Прочетете декларацията за поверителност и отбележете полето
6. Кликнете върху „Създаване на акаунт“
7. Ще получите имейл за потвърждение
8. Кликнете върху линка, предоставен в имейла
9. Ще бъдете насочени към страница за създаване на нова парола
10. Въведете парола по ваш избор в празните полета
11. Кликнете на „Подай“
12. Продължете към раздела „Със съществуващ профил на ЕС“ по-горе

Ако имате проблеми със създаването на потребителски профил в ЕС, посетете
страницата за помощ тук

Как може съществуващ член на ЕХПБ да премине към страницата за влизане в ЕС?
1. Ако и на двете места използвате една и съща парола вашият акаунт автоматично
ще бъде обединен.
2. Ако вашия профил в системата на ЕС използва различен имейл адрес, можете да
направите следното
или:
a. Създайте нов потребителски профил за вход в ЕС с вашия имейл адрес на

ЕХПБ и можете да продължите да използвате вашия съществуващ акаунт на
ЕХПБ или
б. Създайте нов акаунт със съществуващия Ви профил в ЕС и ние ще
деактивираме стария Ви акаунт на ЕХПБ. Поради GDPR ограниченията не сме в
състояние да променим детайлите на съществуващите профили на ЕХПБ. Ако
желаете да имате достъп до предишните си ангажименти към Хартата, моля
свържете се с нас на : ERSC-helpdesk@ricardo.com, за да ви изпратим това.
Свържете се с нас
За допълнителни въпроси моля свържете се с нас на ERSC-helpdesk@ricardo.com

