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На основание чл. 167б, ал. 6 във връзка с ал. 3 от Закона за движението по пътищата 

и чл. 15, ал. 1 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“, приет с Постановление на Министерския съвет № 21 от 01.02.2019 г. (обн., 

ДВ, бр. 12 от 2019 г., изм. ДВ, бр. 47 от 2022 г.),  във връзка с оптимизация на процесите по 

докладване и планиране на дейностите по безопасност на движението по пътищата на 

областно ниво, както и въз основа на извършения анализ на ефективността, се отчете 

необходимост от усъвършенстване на процесите за постигане на по-голяма ефективност на 

резултатите от работата и облекчаване на административния документооборот 

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ: 

 

заповед № З-34/01.07.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила за съставa, функциите, 

дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на 

движението по пътищата, както следва: 

1. Член 11 и 12 се изменят така: 

 „Чл. 11 (1) В изпълнение на функциите по чл. 3, ал. 2, ОКБДП изготвя Годишна 

областна план-програма по образец към настоящите правила. 

(2) Годишната областна план-програма по ал. 1 включва: 

1. дефинираните от ДАБДП текущи и хоризонтални мерки, произтичащи от Плана 

за действие към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021-2030 г., които се съдържат в образеца на план-програма;  

2. конкретните мерки, определени от общините на територията на областта, 

подадени съгласно образец към настоящите правила;  
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3. конкретните мерки, определени от ОПУ, подадени съгласно образец към 

настоящите правила.  

(3) Предвидените в Годишната областна план-програма мерки по ал. 2, т. 2 и т. 3 

следва да са логически, системно и функционално обвързани с плановете за действие към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 

за периода 2021-2030 г. 

(4) По отношение на мерките по ал. 2, т. 2 и т. 3 се посочва изисканата в образеца 

конкретика.  

(5) Информацията за мерките по ал. 2, т. 2 и т. 3 се представят от общините и ОПУ на 

секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари, в писмен вид и в електронен формат Word, 

за включването им от секретариата в Годишната областна план-програма.  

(6) Годишната областна план-програма се изпраща на ДАБДП за одобряване не по-

късно от 31-ви януари на плановата година, по начин, указан от ДАБДП. 

(7) Допълнителни данни, документи или мотиви за включването, съдържанието или 

изключването на мерки в Годишните областни план-програми се изготвят и представят на 

ДАБДП след направено искане. 

(8) Годишната областна план-програма се одобрява от ДАБДП, а при необходимост се 

връща за преработване съгласно указанията на ДАБДП. 

(9) Одобрената от ДАБДП Годишна областна план-програма се публикува на интернет 

страницата на областната администрация в срок до 3 работни дни след одобряването й. 

(10) Годишната областна план-програма може да се променя или актуализира по 

искане на отговорна за изпълнението на дадена мярка институция/организация и/или по 

указание на ДАБДП. Промените се отразяват в план-програмата по реда на горните алинеи. 

Промени в Годишната областна план-програма се извършват въз основа на изрично 

мотивирано предложение от страна на заинтересованата от мярката 

институция/организация, без да е необходимо провеждането на заседание. 

Чл. 12 (1) В изпълнение на функциите по чл. 3, ал. 2, ОКБДП изготвя Годишен 

областен доклад по образец към настоящите правила. 

(2) Годишният областен доклад по ал. 1 включва следните раздели: 

1. обща информация; 

2. пътнотранспортен травматизъм: статистика на ниво област; 

3. състояние на републиканската пътна инфраструктура и изпълнени мерки по 

републиканската пътна мрежа; 

4. изпълнени мерки от общините; 

5. трудности и препоръки. 

(3) Информацията по раздел 1 и 5 от Годишния областен доклад се изготвя и попълва 

от секретаря на ОКБДП. 
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(4) Информацията по раздел 2 от Годишния областен доклад се попълва от секретаря 

на ОКБДП, както следва: по т. 2.1 – съгласно подадена от ОДМВР информация по образец; 

по т. 2.2 – съгласно подадена от ЦСМП информация по образец.  

(5) Информацията по раздел 3 от Годишния областен доклад се попълва от секретаря 

на ОКБДП съгласно подадена от ОПУ информация по образец.  

(6) Информацията по раздел 4 от Годишния областен доклад се попълва от секретаря 

на ОКБДП съгласно подадена от общините информация по образец (част 1 от общинските 

доклади).  

(7) Информацията по ал. 4 - 6 се изпраща от ОДМВР, ЦСМП, ОПУ и общините на 

секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари, на хартиен носител и в електронен формат 

Word, за включването й в Годишния областен доклад.“  

2. В чл. 13 се правят следните изменения: 

 а) ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 13 (1) Годишният областен доклад по чл. 12 се изпраща на ДАБДП за приемане 

не по-късно от 31-ви януари на годината, следваща отчетната, по начин, указан от ДАБДП.“; 

б) в ал. 2 думите „годишните областни доклади“ се заменят с „Годишния областен 

доклад“; 

в) в ал. 3 думите „годишните областни доклади“ се заменят с „Годишния областен 

доклад“; 

г) алинея 4 се изменя така: 

„(4) Годишният областен доклад се публикува на интернет страницата на областната 

администрация в срок до три работни дни от приемането му от ДАБДП.“ 

3. В чл. 15 се правят следните изменения: 

а) в основния текст думите „При планиране на мерките“ се заменят с „При планиране 

на мерки 43 и 44“; 

б) точка 6 се изменя така: 

„6. мерките да произтичат от констатациите и заключенията от извършените 

обходи и огледи за състоянието на пътнотранспортната инфраструктура, обективирани в 

годишните доклади по чл. 12, като  са приоритизирани на база анализ на нуждите и 

очаквания ефект от изпълнението. Предвид ограничението на финансовите ресурси, 

приоритет  за включване в Годишните областни план - програми имат мерките, които в най-

голяма степен ще повлияят положително върху състоянието на БДП;“. 

4. В чл. 17 се правят следните изменения: 

а) В основния текст думите „в Годишния областен доклад“ се заменят с „и подготовката 

на Годишния областен доклад“; 

б) точка 2 се изменя така: 

„2. докладваната информация да съдържа изискуемата конкретика;“. 
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5. След чл. 19 се създава допълнителна разпоредба: 

 „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. Правилата са утвърдени със Заповед № З-34 от 01.07.2021 год. 

на председателя на ДАБДП и изменени и допълнени със Заповед ………….  на председателя на 

ДАБДП.  

6. Раздел „ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци за попълване“ се изменя така: 

„ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

Име:  Попълва се от: 

 

Дневен ред на заседание на ОКБДП Секретариат на ОКБДП   

Годишна областна План-програма  

по БДП  

Секретариат на ОКБДП с 

информация, подадена от общините и ОПУ 

Годишна общинска План-програма  

по БДП  

Община   

 

Информация от ОПУ за областна 

План-програма по БДП  

ОПУ 

Годишен Областен доклад по БДП  Секретариат на ОКБДП с 

информация, налична в областна 

администрация, и информация, подадена 

от ОДМВР, ЦСМП, ОПУ и общините  

Информация от община  

за Областен доклад по БДП  

(част 1 от Годишен Общински 

доклад по БДП: Изпълнени мерки и  

част 2: Въпросник за състоянието)  

Община   

 

Информация от ОДМВР  

за Областен доклад по БДП  

ОДМВР 

Информация от ОПУ  

за Областен доклад по БДП  

ОПУ   

 

Информация от ЦСМП  

за Областен доклад по БДП  

ЦСМП 

Обобщена текуща информация за 

заседание на ОКБДП 

Секретариат на ОКБДП   

 

Текуща информация от Обл. 

администрация за заседание на ОКБДП 

Областна администрация   

 

Текуща информация от Община  

за заседание на ОКБДП 

Община 

Текуща информация от ОДМВР  ОДМВР 
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за заседание на ОКБДП                           

Текуща информация от ОПУ  

за заседание на ОКБДП 

ОПУ 

Текуща информация от РУО  

за заседание на ОКБДП 

РУО   

 

Текуща информация от ЦСМП  

за заседание на ОКБДП 

ЦСМП   

 

Текуща информация от РЗИ  

за заседание на ОКБДП  

РЗИ 

Текуща информация от БЧК  

за заседание на ОКБДП 

БЧК 

Текуща информация от ООАА  

за заседание на ОКБДП 

ООАА   

Протокол от заседание на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП   

 

Заповедта е неразделна част от заповед № З-34/01.07.2021 г. на председателя на 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила 

за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по 

безопасност на движението по пътищата, която в останалите си части остава непроменена. 

 

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛИНА КРУМОВА 

Председател на  

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

6.12.2022 г.

X  

Signed by: Malina Valentinova Kroumova


