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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023   

КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА 2021-2030 
 

Съкращения 

БДП: безопасност на движението по пътищата 

ДАБДП: Държавна Агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

МВР: Министерство на вътрешните работи 

МТИТС: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

ИААА: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация 

МРРБ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

АПИ: Агенция Пътна инфраструктура 

МОН: Министерство на образованието и науката 

МЗ: Министерство на здравеопазването  

МФ: Министерство на финансите 

ОблКБДП: Областни комисии по безопасност на движението по пътищата 

ОбщКБДП: Общински комисии по безопасност на движението по пътищата 

БЧК: Български червен кръст 

НСПБДП: Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата 2021-2030 

ДОККПБДП: Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата 

НПО: Неправителствени организации 
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Обща информация за Плана за действия 2021-2023 

Планът за действие се разработва към Националната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в 

Република България 2021-2030.  

Настоящият план обхваща първите три години от действието на Националната стратегия. 

Планът съдържа мерки, произтичащи от определените в условията на национален консенсус чрез ДОККПБДП стратегически 

цели, както и областите на въздействие на националната политика по БДП, дефинирани в Докладът за състоянието на БДП 

към 2019 г., приет с Решение 776 на МС от 19 декември 2019 г. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка от съответните години, както и при необходимост.  

Актуализацията е необходима с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за 

които има обективна необходимост да бъдат включени в плана за действие.  

Планът представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и 

тематични направления.  

Структурата и съдържанието на плана имат следната логика: 

Колона 1: пореден номер на мярката  

Колона 2: наименование на мярката  

Колона 3: ефект на мярката  

Колона 4: отговорник по мярката  

Колона 5: индикатор и срок по мярката  

Колона 6: източник на информация и контрол на изпълнението по мярката  

Предвид на това, че планът обхваща три-годишен период на изпълнение, част от мерките са формулирани общо, тъй като 

предполагат, че съдържат в себе си комплекс от под-мерки. Съответно конкретиката на мерките ще бъде предмет на 

годишната актуализация и предмет на отчитането - както текущо, на тримесечие, в рамките на докладваната от 

институциите информация към ДАБДП за целите на заседанията на ДОККПБДП, така и годишно – в рамките на годишните 

доклади на институциите към ДАБДП за целите на годишното докладване на цялостната държавна политика по БДП към МС 

и обществеността. 

Планът за действие се отчита по разработен от ДАБДП образец като част от единната система за мониторинг, контрол, 

оценка и отчитане на Националната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Република 

България 2021-2030.  
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 
 

1 

No 

2 

Мерки  

3 

Ефект  

4 

Отговорник  

5 

Индикатор. Срок  

6 

Източник на 

информация и 
контрол на 
изпълнението 

1.1  

 

Цел:  

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане и оценка на държавната политика по БДП 
в единна стратегическа рамка 
 

1.1.1  
 

Отчитане на изпълнението на 

Плана за действие за подобряване 
на БДП за 2020 г. пред МС  

Годишна отчетност 
на цялостната 
държавна политика 
по БДП за 2020 г. 

ДАБДП  

 

 

 
 

МВР, МОН 
МТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, МЗ  

 

 
 

ОблКБДП 

 

Годишен отчет на Плана за 

действие за подобряване на 
БДП за 2020 г. пред МС  
 

Срок: 31 март 2021 г. 
 
 

Представяне на информация 
за изпълнени секторни 
мерки от секторните 
ведомства на ДАБДП  
 

Срок: 15 февруари 2021 г. 
 
 

 

Представяне от ОблКБДП на 
ДАБДП на годишен доклад 
за изпълнение на 
областната политика по БДП  
 

Срок: 31 януари 2021 г. 

 

Годишен отчет  

 
 
 
 
 

 

Представена 
информация на 
ДАБДП по 
образец на 
ДАБДП 
 
 
 

Областен 
годишен доклад 
по БДП по 
образец на 
ДАБДП 
 

1.1.2 Изпълнение на Национална 

стратегия за подобряване БДП на 
Република България за периода 
2021-2030 г., Планове за действие 
към нея и други произтичащи 

Изпълнение на 

политиката по БДП в 
единна стратегическа 
рамка съгласно 
формулираните 

ДАБДП  

МВР, МОН, 
МТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, МЗ  

Разработени и приложени  
публичните политики по 

БДП чрез взаимосвързани 
стратегии, планове за 
действие, закони, 

Стратегии, 
планове за 

действие, закони, 
подзаконови 
нормативни 
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документи от компетентните 
държавни структури на централно, 
областно и общинско ниво 

дългосрочни 
управленски цели на 
политиката по БДП, в 

условията на  
обединени виждания 
и усилия на 
заинтересованите 
страни в съвместна 

работа за постигане 
на общата визия 

Интегриране на 
политиката по БДП в 
секторните политики 
на компетентните 
държавни институции 

 

ОблКБДП, 
Общини  

 

подзаконови нормативни 
актове, концепции и други, 
както и свързаните с тях 

административни актове, 
издавани от органите на 
изпълнителна власт  

Срок: постоянен 

актове, 
концепции и 
други, както и 

свързаните с тях 
административни 
актове, издавани 
от органите на 
изпълнителна 

власт 

1.1.3 Актуализация на Плана за 
действие 2021-2023 към НСБДП 

Гъвкавост и 
адаптивност на 
годишното 
изпълнение на 
политиката по БДП  

ДАБДП  

 

 

 

 
 

 

МВР, МОН , 

МТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, МЗ  

 

 

ОблКБДП  

Актуализиран План за 
действие 

Срок: ежегодно, обсъжда се 
на първото заседание на 
ДОККПБДП и извънредно при 
необходимост 

 

Предложения на секторните 

ведомства 

Срок: на заседания на 
ДОККПБДП 
 

 

Предложения на ОблКБДП 

Срок: на заседания на 
ОблКБДП 

Актуализиран 
План за действие 

 

 

 

 

Информация, 
докладване на 
заседанията на 
ДОККПБДП 

 

Информация, 
докладване на 
заседанията на 
ОблКБДП 

1.1.4 Разработване на областни годишни 

план-програми за БДП и 
одобряването им от ДАБДП 

Годишна плановост на 

политиката по БДП на 
областно ниво 

Областни 

управители 

ОблКБДП  

Разработени областни 

годишни план-програми по 
БДП  

Срок: ежегодно,  

Областни  

годишни план-
програми по 
БДП, 
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ДАБДП 

 

ноември 2020-2029 

Прегледани и одобрени 

областни годишни план-
програми по БДП 

Срок: ежегодно, декември 
2020-2029 

представени на 
ДАБДАП  

Писма на 
ДАБДП до 
областните 
управители  

 

1.1.5 Разработване на общински 
годишни план-програми за БДП и 
одобряването им от ДАБДП 

Годишна плановост на 
политиката по БДП на 
общинско ниво 

Общини  

 

 

 

 

 

ДАБДП 

 

Разработени общински 
годишни план-програми по 
БДП  

Срок: ежегодно,  

ноември 2020-2029 

 

Прегледани и съгласувани  
общински годишни план-
програми по БДП 

Срок: ежегодно,  

декември 2020-2029 

Oбщински 
годишни план-
програми по БДП, 
представени на 

ДАБДП и 
ОблКБДП  

 

Писма на ДАБДП 

до Общините 

 

1.1.6 Разработване на общински 
годишни доклади за БДП и 
представянето им в ОблКБДП 

Годишна отчетност и 
оценка на политиката 
по БДП на общинско 
ниво 

Общини 

 

 

 
 

ОблКБДП 

 

Разработени общински 
годишни доклади по БДП, 
представени в ОблКБДП  

Срок: ежегодно,  

31 януари 2022-2031 

Обобщаване на общинските 
годишни доклади по БДП за 
целите на областните 

доклади 

Срок: ежегодно,  

15 февруари 2022-2031 

Общински 
годишни доклади 
по БДП, 
представени на 
ДАБДП  

 

Областни 
годишни доклади 
по БДП 

 

1.1.7 Разработване на областни годишни 
доклади за БДП и одобряването им 
от ДАБДП 

Годишна отчетност и 
оценка на политиката 
по БДП на областно 
ниво 

ОблКБДП  

 

 

Разработени областни 
годишни доклади по БДП, 
представени в ДАБДП  

Срок: ежегодно,  

Областни годишни 
доклади по БДП, 
представени на 
ДАБДП  
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ДАБДП 

 

  

15 февруари 2022-2031 

Прегледани и одобрени 

областни годишни доклади 
по БДП 

Срок: ежегодно,  

25 февруари 2022-2031 

 
 

Писма на ДАБДП 

до областните 
управители 

1.1.8 Докладване към ДАБДП на 
изпълнени мерки по БДП на 
заседанията на ДОККПБДП 
 

Регулярна тримесечна 
отчетност на 
политиката по БДП 

ДАБДП  

 

 

 
 

 

МВР, МОН,  МЗ, 
МРРБ/АПИ, 
МТИТС/ИААА 

 

Обобщена докладвана 
информация с изпълнени 
мерки по БДП 

Срок: регулярно, на 
тримесечие 

 

Представяне на информация 
от секторните ведомства към 
ДАБДП за изпълнени мерки 
по БДП 

Срок: регулярно, на 
тримесечие 

Обобщена 
информация за 
заседанията на 
ДОККПБДП 

 

 

Представена 
информация 
преди 
заседанията на 
ДОККПБДП по 
образец на 
ДАБДП   

1.1.9 Отчитане на годишното 
изпълнение на държавната 
политика по БДП пред МС – 
представяне на информация до МС 
за състоянието на БДП и отчет за 
изпълнението на поставените 
стратегически цели, и приоритети 
от програмата на МС, свързани с 
повишаване на БДП 

 
 
 

Годишна отчетност 
на цялостната 
държавна политика 
по БДП 

ДАБДП  

 

 

 
 

МВР,  
МТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, 

МОН, МЗ 

 

 

 

Областни 
управители 

 

Обобщена докладвана 
информация с изпълнени 
мерки по БДП 

Срок: 30 март 2022-2031 

 

Представяне на доклад от 
институциите към ДАБДП за 
изпълнени годишни мерки 

по БДП по цели  

Срок: 15 февруари 2022-
2031 

 

Представени в ДАБДП 
областни годишни доклади 
по БДП 

Доклад за 
изпълнение на 
политиката по 
БДП по образец 
на ДАБДП 
 

Представени 
доклади от 
институциите към 

ДАБДП по 
образец на 
ДАБДП 
 

 

Областни и 
общински 
годишни доклади 
по БДП, 
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Срок: 15 февруари 2022-
2031 

 

представени на 
ДАБДП по 
образец 

1.1.10 Мониторинг и оценка на 
изпълнението на политиката по 
БДП – набиране на  количествени 
и качествени данни за системен и 

непрекъснат анализ на 
информацията за управленски 
контрол и вземане на решения по 
време на прилагането; преценка 
на публичните политики след 

тяхната реализация от гледна 
точка на техните резултати и 
въздействие, както и на 
потребностите, чието 

удовлетворяване се цели с тях 

Предприемане на 
корективни действия 
за подобряване 
изпълнението на 

политиката         

 

ДАБДП 

 

 

 

 

 

 

 

МВР,  
МТИТС/ИААА,  

МРРБ/АПИ, 
МОН, МЗ, 
ОблКБДП, 
общини 

Общи мониторинг и оценка 
на изпълнението на 
политиката по БДП  

Срок: постоянен 

 

 

 

 
 

Секторни мониторинг и 
оценка на изпълнението на 
политиката по БДП  

Срок: постоянен 

Обобщена 
информация за 
целите на 
заседанията на 

ДОККПБДП 

Годишен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП  

 

Информация, 
докладвана от 

ведомствата за  
целите на 
заседанията на 
ДОККПБДП 

Годишен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП по секторни 
мерки  

1.1.11 Осигуряване на бюджетен ресурс 
за изпълнение на политиката по 
БДП в рамките на дейността на 
отделните компетентни институции  

Финансово 
обезпечаване на 
политиката на БДП 

 

МВР,  
МТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, 
МОН, МЗ, 

ДАБДП, 
областни 
администрации
общини,  

МФ 

Предвиждане на устойчиво 
финансиране на мерките по 
БДП в годишните бюджетни 
разчети на институциите на 

всички нива  

Срок: постоянен 

Бюджетни 
разчети на 
институциите 

Годишен доклад 

за изпълнение 
на политиката 
по БДП  
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1.2 

 

Цел: 

Оптимизиране на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика по БДП 
 

1.2.1 Координация на всички действия, 
насочени към обединяване на 
усилията и установяване на 

различията в становищата на 
държавните администрации, 
отчитайки интересите и 
евентуални възражения на всички 
заинтересовани страни в рамките 

на изпълнителната власт с цел 
постигане на консенсус относно 
действията, свързани с БДП 
 

Постигане на 
консенсус и 

обединени усилия за 
ефективно 
изпълнение на 
политиката по БДП 

ДАБДП, МВР, 
ТИТС/ИААА,  

МРРБ/АПИ, МОН, 
МЗ, ОблКБДП, 
общини 

 

Постигнат консенсус относно 
действията по БДП 

Срок: постоянен 

Документи, 
свързани с 

дейността на 
ДОККПБДП 

Документи, 
свързани с 
дейността на 

междуведомствени 
работни групи 

Кореспонденция 
между 

институциите 

1.2.2 Разработване и разпространение 
на общи практики за управление в 
областта на БДП  

Гарантиране 
цялостност и  
последователност на 

процесите по 
управление на БДП 

ДАБДП, МВР, 
ТИТС/ИААА,  
МРРБ/АПИ, МОН, 

МЗ, ОблКБДП, 
общини 

 

Разработени и 
разпространени общи 
практики 

Срок: постоянен 

Документи, 
свързани с 
дейността на 

ДОККПБДП 

Документи, 
свързани с 
дейността на 
междуведомствени 

работни групи 

Кореспонденция 
между 
институциите 

1.2.3 Предоставяне на обективна 
обратна информация на 
участниците в процеса по 
управление на политиката по БДП 
относно колективните постижения 

в рамките на дадена област за 
въздействие/мярка 
 

Гарантиране 
цялостност и  
последователност на 
процесите по 

управление на БДП 

ДАБДП  

 

 

Предоставена обективна 
обратна информация на 
участниците в процеса по 
управление на политиката 

по БДП 

Срок: постоянен 

Обобщена 
информация за 
изпълнени мерки 
по БДП за целите 

на заседания на 
ДОККПБДП  
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1.2.4  Подготовка на методически 
указания от страна на ДАБДП във 

връзка с политиката по БДП на 
централно, областно и местно ниво 
в изпълнение на НСБДП и 
произтичащите от нея документи 

Стандартизиране на 
изискванията към 

планирането, 
изпълнението, 
оценката и отчитането 
на държавната 
политика по БДП  

Осигуряване на 
методическа подкрепа 
към отговорните 
държавни институции 

Осигуряване на 
коректив на 
действията 

ДАБДП 

 

Подготвени методически 
указания  

Срок: постоянен 

Методически 
указания към 

централни 
ведомства, 
областни 
администрации и 
общини по 

планирането, 
изпълнението и 
отчитането на 
държавната 
политика по БДП 
 

Кореспонденция 
между 
институциите 

1.2.5 Изпълнение на методическите 
указания на ДАБДП във връзка с 
политиката по БДП на централно, 
областно и местно ниво в 
изпълнение на НСБДП и 
произтичащите от нея документи 

Стандартизиране на 
планирането, 
изпълнението, 
оценката и отчитането 
на държавната 
политика по БДП  

 

МВР, 
МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ, МОН, 
МЗ, ОблКБДП, 
общини 

Изпълнени методически 
указания  

Срок: постоянен 

Информация за 
изпълнени 
мерки по БДП 
за целите на 
заседания на 
ДОККПБДП 
 

Кореспонденция 
между 
институциите 

1.2.6  Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм, осъществявана от 
ДОККПБДП   

Изпълнение на общ 
подход за превенция 
на 
пътнотранспортния 

травматизъм, с ясни 
връзки между 
дейностите на 
заинтересованите 

страни и стриктна 
координация при 
извършването им 

ДАБДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организирани и проведени 
мин. 4 заседания годишно 

Систематизирана 

информация с 
изпълнени/планирани 
мерки по БДП за целите на 
заседанията 

Взети/изпълнени решения; 
организация и контрол на 
изпълнението на решенията  

Срок: регулярно, на 

Кореспонденция, 
материали и 
протокол, 
свързани със 

заседанията  
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ДОККПБДП - 
членове 

тримесечие/постоянен  

 

Докладвана 
информация с 
изпълнени 
секторни мерки 
по БДП 

Изпълнени 
действия във 
връзка с 
решения, взети 

на заседанията  

1.2.7 Взаимодействие и координация 
на Националния координационен 
център за безопасност на 

движение по пътищата с 
компетентните органи при 
възникване на ПТП или 
усложнена обстановка  

Екипен подход при 
разработването на 
мерки и действия за 

подобряване на БДП 
(МВР, АПИ, ИААА, 
ДАБДП) 

 

МВР, АПИ, 
ИААА, ДАБДП 

 

Координирани случаи и 
осигурено взаимодействие 
при ПТП, бедствия, 

извънредни ситуации и 
въведени временни 
организации на движението  
по утвърдени стандартни 
оперативни процедури 

Подготвени месечни 
доклади до Главна 
дирекция Национална 
полиция в МВР и ДАБДП, 
съдържащи информация за 

времето за: реакция и 
действията на службите за 
спешно реагиране; 
възстановяване на 

движението по пътя; 
осигуряване на обходни 
маршрути за пренасочване 
на трафика  

Срок: постоянен 

Доклади и друга 
документация, 
свързана с 

дейността на 
центъра 

1.2.8 Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм, осъществявана от 

Пълноценна дейност 
на областните 
комисии по БДП като 

ОблКБДП- 
секретариат 

Организация на заседанията 
– логистика, събиране и 
обобщаване на докладваната 

Областна план-
програма за БДП 
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ОблКБДП  двигател на 
процесите по 
подобряване на БДП 

на областно ниво 

Изпълнение на общ 
подход за превенция 
на 

пътнотранспортния 
травматизъм, с ясни 
връзки между 
дейностите на 
заинтересованите 
страни и стриктна 
координация при 
извършването им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОблКБДП- 
членове 

 

 

на заседанията информация, 
разпространение на 
материали от заседанието   

Проведени мин. 4 заседания 
годишно 

Координация на 
съвместните действия за 

изпълнение на план-
програмата и решенията от 
заседанията 

Контрол на изпълнението на 

решенията от заседанията 

Подготовка на областна 
план-програма по БДП и 
областен годишен доклад 
по БДП  

 

Докладвана информация от 
членовете на ОблКБДП 

Взети и изпълнени решения 
на заседанията  

Изпълнени мерки от план-
програмата 

Срок: регулярно, на 
тримесечие/постоянен 

Областен годишен 
доклад за БДП 

Докладвана 
информация от 
членовете на 
комисията по 
време на 

заседанията 

Протоколи от 
работа на 
Комисията 

Кореспонденция  

1.2.9 Превенция на пътнотранспортния 
травматизъм, осъществявана от 
ОбщКБДП  

Пълноценна дейност 
на общинските 
комисии по БДП като 
двигател на 
процесите по 
подобряване на БДП 
на общинско ниво 

Изпълнение на общ 
подход за превенция 
на 
пътнотранспортния 

ОбщКБДП- 
секретариат 

 

 

 

 

 

 

 

Организация на заседанията 
– логистика, събиране и 
обобщаване на докладваната 
на заседанията информация, 
разпространение на 
материали от заседанието   

Проведени мин. 4 заседания 
годишно 

Координация на 
съвместните действия за 
изпълнение на план-

Общинска план-
програма за БДП 

Общински 

годишен доклад 
за БДП 

Докладвана 
информация от 
членовете на 
комисията по 
време на 
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травматизъм, с ясни 
връзки между 
дейностите на 

заинтересованите 
страни и стриктна 
координация при 
извършването им 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбщКБДП- 
членове 

 

програмата и решенията 
от заседанията 

Контрол на изпълнението на 
решенията от заседанията 

Подготовка на общинска 
план-програма по БДП и 
общински годишен доклад 

по БДП  

 

Докладвана информация от 
членовете на ОбщКБДП 

Взети и изпълнени решения 
на заседанията  

Изпълнени мерки от план-
програмата 

Срок: регулярно, на 
тримесечие/постоянен 

заседанията 

Протоколи от 

работа на 
Комисията 

Кореспонденция 

1.2.10 Изпълнение на оперативни 
споразумения за взаимодействие 
между ДАБДП и МВР, ИААА, АПИ, 
МЗ  

Взаимодействие 
между ДАБДП и МВР, 
ИААА, АПИ, МЗ в 
областта на БДП - 
сигнализиране в 
случаи на ситуации, 
изискващи 
предприемане на 
спешни и незабавни 
мерки; консултации  
по въпроси, свързани 
с БДП; обмен на опит 

и добри практики; 
обучения; 
повишаване 
квалификацията на 

кадрите; участие в 
съвместни 
мероприятия 

ДАБДП, МВР, 
ИААА, АПИ, МЗ 

 

Изпълнени съвместни 
инициативи 

Срок: постоянен 

Кореспонденция 
между 
партньорите 
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1.2.11 Поддържане на информация за 
проекти, изпълнявани от  

органите на изпълнителната 
власт, свързани с повишаването 
на БДП и намаляване на 
пътнотранспортния травматизъм; 
съгласуване на проектите; 

извършване на периодично 
оценка на постигнатите 
резултати, ефективността и 
ефикасността на вложените 
ресурси 

Създадена база 
данни от проекти в 

областта на БДП 

ДАБДП 

 

 

 

Поддържана база данни 

Брой съгласувани проекта 

Срок: постоянен 

Проектна 
документация  

1.2.12 Пълноценно членство в 
Европейски съвет за транспортна 
безопасност, Група на високо ниво 
към Европейската комисия (ЕК), 
Електронно изследване на 
поведението на участниците в 
пътното движение (ESRA), 
Международна пътна федерация 
(IRS) и др. 

 

Използване на 
капацитета на 
международните 
мрежови организации 
и международни 
инициативи, 
развиващи дейност в 
областта на БДП; 
внедряване на 
положителните 
чуждестранни 
практики 

ДАБДП Изпълнени инициативи в 
рамките на членството 

Срок: постоянен 

Кореспонденция 
между 
партньорите 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

1.2.13 Повишаване на капацитета на 
органите на изпълнителната власт 

– представители на областните и 
общински администрации за 
управление, координация и 
контрол при настъпило ПТП или 
усложнена пътна обстановка чрез 

сътрудничество на властите на 
местно ниво (общини, областни 
администрации) със основните 
съставни части на единна 

Създаване на 
капацитет за оценка 

на способностите за 
управление на риска 
при ПТП или 
усложнена пътна 
обстановка, чрез 

използване на 
подходящи ресурси, 
обучение и 

Общини, 
ОблКБДП 

Изпълнени обучение и 
тренировка 

 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 

годишно в 
общинските/ 

областните 
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спасителна система 

 

тренировка 

Обезпечаване на 

кризисния 
мениджмънт за 
справяне с 
последствията от 
настъпило ПТП или 

усложнена пътна 
обстановка 
 
Управление на 
информационния 
поток вътре в 
органите за 
управление и към 
обществеността 
 

Оценка на риска  

Намаляване на: 
социалните 
последствия 
(загинали, 
пострадали, 
потенциално 
засегнати хора); 
материалните щети 

(последици на 
инфраструктурата); 
прекъсването на 
доставки на основни 
стоки/услуги; 

икономическите 
загуби и 
последствията за 
околната среда  

годишни доклади 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

1.3 Цел:  

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП за устойчиво регулиране на обществените 
отношения  
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1.3.1 Разработване на нов ЗДвП и 
подзаконова нормативна уредба 

към него 

 

Оптимизирано 
национално 

законодателство за  
устойчиво регулиране 
на обществените 
отношения  

 

ДАБДП, МВР,  

МТИТС, МРРБ 

 

Доклади на работни групи 

Действащ нов ЗДвП и 
създаване на подзаконова 
нормативна уредба към него  

Срок: 2021 

Документация от 
работа на работни 

групи 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по БДП 

1.3.2 Промени в подзаконова нормативна 
уредба към ЗП във връзка с 
транспониране на европейско 
законодателство 

Оптимизирано 
национално 
законодателство за  
устойчиво регулиране 
на обществените 
отношения 

 

ДАБДП, МРРБ 

 

Действаща подзаконова 
нормативна уредба към ЗП 
във връзка с транспониране 
на европейско 
законодателство 

Срок: 2021 

 

 

Документация от 
работа на работни 
групи 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

1.3.3 Обсъждане и разработване на 
ведомствени предложения и 
проекти за внасяне на 

институционалните нормативни 
уредби за оптимизиране на 
обществени отношения в областта 

Оптимизирано 
национално 
законодателство за  

устойчиво регулиране 
на обществените 
отношения 

ДАБДП, МВР,  

МТИТС, МРРБ, 

МЗ, МОН 

 

Предложени/извършени 
нормативни промени за 
оптимизиране на обществени 

отношения в областта на БДП 

Срок: постоянен  

Документация от 
работа на работни 
групи 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
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на БДП  

 

  информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

1.4 Цел: 

Ефективност на методологиите за набиране и обработка на данни, касаещи пътнотранспортния травматизъм и 

БДП 
 

1.4.1 Поддържане на единна система в 
ДАБДП за събиране и обработка на 
данни чрез географска 

информационна система (ГИС) -
базирани информационни 
технологии 

Извършена системна 
обработка на 
информацията 

ДАБДП 

 

Поддържан информационен 
масив 

Срок: постоянен 

ГИС-база данни 

1.4.2 Изпълнение на оперативни 

споразумения за обмен на 
информация между ДАБДП и МВР, 
ИААА, АПИ, МЗ и Гаранционният 
фонд 

Обмен на регулярна 
оперативна/аналитич
на информация в 
електронен вид и 
достъп до 
информационните 

системи; предоставен  
достъп до база данни 

ДАБДП 

 

 

 

 

 

 

МВР, ИААА,  

АПИ, МЗ 

Архивиране, 
систематизиране и 
използване на данните за 
изпълнение на 
функционалните 
задължения на ДАБДП 

Срок: постоянно 

 

Осигурен на достъп на 

ДАБДП до информационните 
системи 

Срок: постоянно 

Представяне на регулярна 

информация на ДАБДП по 
образец 

Срок: на тримесечие 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 



17 
 

1.4.3 Прилагане на оптимизирана 
методология за обследване на 

ПТП, интегрираща всички влияещи 
фактори 

Обезпечаване на 
обективни 

статистически данни 
и коректни причинно-
следствени връзки, 
валидни  за 
настъпване на ПТП 

МВР  

 

Функционираща нова  
методология за обследване 

на ПТП, интегрираща всички 
влияещи фактори  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
 

Статистика и 
аналитични 
справки на МВР 

1.4.4  Подготовка на шестмесечни 
доклади за пътнотранспортната 
обстановка и състоянието на БДП 

Системни анализ и 
синтез на 
пътнотранспортния 
травматизъм, 
влияещите му 
фактори и причинно-
следствените 
зависимости за 
настъпването на ПТП 

ДАБДП 

 

Подготвени 2 доклада 
годишно 

Срок: регулярно, на 
шестмесечие 

 

 

 

Шестмесечни 
доклади 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

1.5 Цел:  

Гарантиране на прозрачност, сътрудничество и партньорство с гражданския сектор, бизнеса, научните и 
академични среди в процеса на подобряване на БДП 
 

1.5.1 Разширяване на 
представителството в дейността 
на ДОККПБДП 

Популяризиране 
дейността на 
ДОККПБДП и 

ДАБДП Разширена представителност 
на участващите в дейността 
на ДОККПБДП 

Заявление от 
наблюдатели, 
постъпили в 
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важността на 
партньорството с 
гражданския сектор, 

бизнеса, научните и 
академични среди в 
процеса на 
подобряване на БДП 

Срок: постоянен ДАБДП 

1.5.2  Интегриране на научната и 
академична експертиза по БДП 
при формиране на държавната 
политика в областта чрез 
дейността на Съвета на научната 

и академичната общност към 
ДАБДП  

 

Обезпечаване на 
научния подход при 
решаване 
предизвикателствата 
в областта 

на БДП 

Интегриране на 
специализираните 
ресурси на 
гражданския, 
корпоративния, 
научния и 
академичен сектор за 
провеждане на 
експертни 
изследвания и 
анализи 

ДАБДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на 
Съвета 

 

Организация на заседанията 
– логистика, събиране и 
обобщаване на докладваната 
на заседанията информация, 
разпространение на 

материали от заседанието   

Проведени мин. 4 заседания 
годишно 

Координация на 

съвместните действия за 
изпълнение на решенията 
от заседанията 

Контрол на изпълнението на 
решенията от заседанията 

Подготовка на годишен 
доклад за работата на 
Съвета  

 

Докладвана информация от 
членовете  

Взети и изпълнени решения 
на заседанията  

Участие в работни групи 

Срок: регулярно, на 
тримесечие/постоянен 

Годишен доклад 
за работата на 
Съвета 

Протоколи и 

материали от 
работата на 
Съвета 

Документация, 
свързана с работа 

на работни групи 

Кореспонденция  

1.5.3 Провеждане на обществени 
консултации в областта на БДП, 
насочени към установяване и 
отчитане на интересите и мненията 

Отчетени интереси и 
мнения на 
заинтересованите 

ДАБДП, МВР, 
МТИТС/ИААА, 
МВР/АПИ, МОН, 

Проведени обществени 
консултации 

Срок: постоянен 

Кореспонденция 

Становища 

Съгласувателни 
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на заинтересованите страни извън 
изпълнителната власт и нейната 
администрация по официален път 

или неформално 

страни извън 
изпълнителната власт 
и нейната 

администрация 

 

МЗ, ОКБДП, 
общини 

 

таблици  

1.5.4 Изграждане на обществената 
достъпност на данните, свързани с 

БДП и пътнотранспортния 
травматизъм 

Осигуряване на 
публичност на 

данните, свързани с 
БДП и 
пътнотранспортния 
травматизъм 

 

ДАБДП Срок: постоянен Обособено 
интернет базирано  

информационно 
пространство 

1.6 Цел: 

Повишаване на знанията, уменията и продуктивността на работещите в държавната администрация в изпълнение 
на политиката по БДП 

1.6.1 Подобряване на капацитета на 
органите на изпълнителната власт 
да управляват политиката по БДП, 
като усъвършенстват 

аналитичната си база за работа с 
данни, разработване на 
документи, извършване на 
разчети за разходи, оценка на 
ефекта от предприети мерки, др. 

Ефективно 
трансформиране на  
политическа визия в 
публични политики и 

действия, които да 
доведат до желаните 
резултати 

ДАБДП, МВР, 
МТИТС/ИААА, 
МВР/АПИ, МОН, 
МЗ, ОблКБДП, 

общини 

 

Въведени оптимизации в 
работните процеси в 
администрациите, 
изпълняващи политиката по 

БДП 

Срок: постоянен 

Вътрешни 
процедури, 
правила 

1.6.2 Организиране и провеждане на 
ведомствени обучения, 
организирани от съответните 
институции за техните служители, 

работещи в областта на БДП 

Повишаване 
квалификацията на 
служителите, 
работещи в областта 

на БДП 

МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ, МВР, 
МЗ, ДАБДП 

Проведени обучения 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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1.6.3 Провеждане на обучения за 
ОблКБДП, организирани от ДАБДП  

 

Оптимизиране 
работата на ОблКБДП   

ДАБДП 

 

 

 

 

ОблКБДП 

 

Организирани и проведени 
обучения 

Срок: мин. два пъти 
годишно  

 

Посетени обучения 

Срок: мин. два пъти 

годишно 

 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

1.6.4 Провеждане на обучения за 
общините, организирани от ДАБДП  

 

Оптимизиране 
работата на общините 
в областта на БДП  

ДАБДП 

 

 

 
 

Общини 

Организирани и проведени 
обучения 

Срок: мин. два пъти 
годишно  

 

Посетени обучения 

Срок: мин. два пъти 
годишно 

 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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1.6.5 Провеждане на съвместни учения 
за службите, участващи в 

спасителната верига при 
настъпване на ПТП или усложнена 
пътна обстановка 

Повишаване 
квалификацията на 

служителите, 
работещи в областта 
на БДП 

ДАБДП 

 

 

 

ОДМВР, 
РДПБЗН, БЧК, 

ЦСМП, ОПУ 

Организирани и проведени 
съвместни учения 

Срок: постоянен  

 

Посетени учения 

Срок: постоянен 

 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

1.6.6 Обезпечаване на ОблКБДП и 
ОбщКБДП с необходимия ресурс за 
координация на 
областната/общинска политика по 
БДП 

   

Оптимизиране 
работата на 
областните 
администрации/общи
ните в областта на 
БДП 

Областни 
администрации 

Общини 

Оптимизирана работа на 
секретариата на ОблКБДП и 
ОбщКБДП 

Срок: постоянен 

Докладвана 
информация в 
областния/ 

общински доклад 

по БДП  

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ – УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 

2.1 Цел: 

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като 
участници в движението по пътищата 

2.1.1 Непрекъснато оптимизиране на 
инструментариума за работа с 
деца и ученици в областта на БДП 
в посока поставяне на темата за 
обучение на деца и ученици по 
БДП във фокуса на обществен 
дебат  

 

Подобрено 
управление на 
дейностите за 
възпитание и 
обучение на децата 
и учениците по БДП  

Подготвени деца и 
ученици в областта 
на БДП 

 

ДАБДП, МОН, 
МВР, в 
партньорство 
с научните и 
академични 
среди, НПО  

 

Изпълнени мерки за 
подобряване обучението 
на деца и ученици по БДП, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП   

Срок: постоянен 

Документи от 
работа на 
междуведомствени 
работни групи 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
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за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

2.1.2 Обучение на деца и ученици по 
БДП в системата на образованието 
в единна концептуална рамка, в 
т.ч.: 

- определяне на конкретни 
образователни цели като 
минимални изисквания за 
различните нива на 

обучението по БДП 
 

- ефективно включване на 
обучението по БДП в 
учебните програми на 
училищата и детските 
градини и отразяването му в 
документацията за учебните 
програми на национално и 
училищно ниво 

 

- интегриране на  уроците по 
БДП в други предмети 
(математика, физика, 
изобразително изкуство, др.),  
едновременно с 
преподаването им като 
отделен предмет 

 

- заделяне на достатъчно 
финансови, технически и 

човешки ресурси за 
обезпечаване на обучението 
по БДП  

 
-  

- прилагане на единни 

образователни стандарти по 
места 

 

- използване на 

Интегриране на 
оптимизирания  
инструментариума за 
работа с деца и 

ученици в областта 
на БДП по мярка 
2.1.1 в националната 
образователна 
политика 

Подготвени деца и 
ученици в областта 
на БДП 

 

МОН 

 

Изпълнени мерки за 
подобряване обучението 
на деца и ученици по БДП 
в системата на 

образованието, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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висококачествени учебни 
материали и подходи, 
адаптирани както към 

възрастта и зрелостта на 
обучаваните, така и към духа 
на времето 

 

- обезпечаване на обучение с 

натрупване, при което всяко 
ниво на обучение надгражда 
предишното с цел 
приемственост и ефективен 
напредък   

 

- подпомагане на 
ръководствата на училищата 
и детските градини от 
централните и местни власти 

в прилагането на 
националната политика по 
обучение в областта на БДП 

 

- обезпечаване на училищата и 
детски градини с годишни 
образователни планове за 
безопасна градска мобилност 
с участието на експерти от 
общините, службите на 
полицията, пожарната 
безопасност и защита на 
населението, спешната 
медицинска помощ, родители 
и др. 

 

- обезпечаване на училищата с 
учител, който действа като 
координатор на обучението 
по БДП и който мотивира, 
вдъхновява, напътства и 
подкрепя другите учители при 
осигуряването на правилни 
уроци по БДП  
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- насоченост на БДП не само 
към придобиване на знания и 
разбиране на правилата за 

движение, но и към промяна 
на нагласите, и мотивацията 

 

- практическа насоченост на 
уроците - да се провеждат не 

само в класната стая, но също 
така да включват обучение и 
опит на практика - както в 
защитена среда, така и в 
реални условия, адаптирани 

към ролята, която имат в 
системата за движение 

 

- оценка на ефективността на 
обучението по БДП 

 

2.1.3 Повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти в 
системата на средното 
образование по проблемите на 
обучението по БДП въз основа на 
добрите практики на страните от 
ЕС 

Подготвени 
педагогически 
специалисти в 
областта на БДП 

МОН Изпълнени мерки за 
подобряване 
квалификацията на 
специалистите по БДП в 
системата на 
образованието, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

2.1.4 Организиране и провеждане на  
организиране и провеждане на  
ученическите олимпиади и 
националните състезания  по БДП, 
национални, регионални и 

общински извънкласни инициативи 
за деца и ученици в системата на 
образованието, свързани с 

Подкрепа за 
творческите изяви на 
децата по темата за 
БДП 

 

МОН 

 

Изпълнени инициативи за 
деца и ученици в 
системата на 
образованието, свързани с 
културата на движение по 

пътищата, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
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културата на движение по 
пътищата 

. 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП 
при осъществяване на организиран 
превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 
системата на предучилищното и 
училищно образование  

Осигуряване на 
безопасен транспорт 
за учениците в 

средищните училища   

Усъвършенстване на 
контрола за безопасен 
превоз на деца и 

ученици в пътните 
превозни средства 

МОН, МТИТС  Изпълнени мерки за 
ограничаване на 
рисковете от ПТП при 

осъществяване на 
организиран превоз на 
деца,  докладвани на 
заседания на ДОККПБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

2.1.6  Кампанийна дейност на 
държавните институции, 
насочена към деца и ученици в 
областта на БДП  

 

Подготвени деца и 
ученици в областта 
на БДП 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 
движението по 
пътищата 

МОН, МВР, 
МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ, 
ДАБДП, БЧК 

 

Изпълнени кампанийни 
инициативи, насочена към 
деца и ученици в областта 
на БДП, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП и 
ОблКБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

2.1.7 Кампанийна дейност на ОблКБДП 

за безопасна градска мобилност, 
насочена към деца и ученици  

Подготвени деца и 

ученици в областта 
на БДП 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 

свързани с  
безопасността на 
движението по 

ОблКБДП  

(общини, 
ОДМВР, РУО) 

Изпълнени кампанийни 

инициативи, насочена към 
деца и ученици в областта 
на БДП, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП и 
ОблКБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 

годишно в 
областния 
годишен доклад 
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пътищата за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

2.1.8 Засилване на ролята на 
училищните комисии в 
развитието на средата за 
обучение по БДП  

Формиране у 
учениците на 
съзнателно и 
отговорно отношение 
към въпросите на 
личната безопасност 
и тази на околните, 
придобиване на 
основни знания и 
умения за 
разпознаване и 
оценка на опасните 
ситуации и вредните 
фактори в околната 

среда и оказване на 
помощ в случай на 
опасност 

Училищни 
комисии, РУО 

Срок: постоянен Отчети за 
дейността на 
комисиите 

2.2 Цел: 

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи на пътни превозни средства, притежаващи 
квалификация и отговорно поведение за безопасно упражняване на водаческа дейност 

2.2.1 Разработване и изпълнение на 
цялостна концепция относно реда, 
изискванията, организацията, 
условията и начина на провеждане 
на обучението за придобиване на 
правоспособност за управление на 

МПС, провеждане на изпитите на 
кандидатите и разработване на 
предложения за промени в 
нормативните актове 

Подготвени водачи за 
безопасно управление 
на пътни превозни 
средства 

 

ДАБДП, МОН, 
МТИТС, МВР в 
партньорство 
с научните и 
академични 
среди, НПО  

 

Разработени документи и 
изпълнени мерки за 
подобряване на реда, 
изискванията, 
организацията, условията и 
начина на провеждане на 

обучението за придобиване 
на правоспособност за 
управление на МПС, 
провеждане на изпитите на 
кандидатите и разработване 

на предложения за промени 
в нормативните актове, 
докладвани в рамките на 
междуведомствена работна 

Концепция за 
обучение, 
разписана в 
резултат от 
дейността на 
работната група 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
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група и на заседанията на  
ДОККПБДП 

Срок: 2021 за разработване; 
постоянен за изпълнение 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

 

2.2.2 Организиране и провеждане на 
превантивни кампании за опазване 

живота и здравето на водачите на 
пътни превозни средства с 
поставяне на акцент върху 
превишената/несъобразена 

скорост, шофирането след 
употреба на алкохол, наркотични 
вещества и техните аналози, 
ползване на предпазни средства, 
техническата изправност на МПС и 
др.  

Подготвени водачи за 
безопасно управление 

на пътни превозни 
средства 

Допълващо и 
надграждащо 

обучение за водачите 
на МПС след 
придобиване на 
правоспособност 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 
движението по 
пътищата 

МОН, МЗ, 
МТИТС/ИААА, 

ДАБДП, МВР, 
АПИ,  
ОблКБДП, 
общини, БЧК   

 

Организирани и проведени 
кампании, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП и 
ОблКБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

Информация, 
докладвана на 
ОблКБДП  

 

2.2.3 Специализирани мерки за рискови 
групи водачи: 
 

- млади водачи 
 

- водачи с регистрирани 
нарушения 
 

- водачи от третата възраст 

 

Подготвени водачи за 
безопасно управление 

на пътни превозни 
средства 

Допълващо и 
надграждащо 
обучение за водачите 

на МПС след 
придобиване на 
правоспособност 

Повишаване на 
информираността за 
рисковите фактори, 
свързани с  
безопасността на 

МОН, МЗ, 
МТИТС/ИААА, 

ДАБДП, МВР, 
АПИ,  
ОблКБДП, 
общини, БЧК   

 

Мерки, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП и 

ОблКБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

Информация, 
докладвана на 
ОблКБДП  
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движението по 
пътищата 

 

2.2.4 Актуализация на знанията на 
водачите на МПС във връзка с 
настъпили промени в 
законодателството и др.  

Допълващо и 
надграждащо 
обучение за водачите 
на МПС след 
придобиване на 

правоспособност 

 

МОН, ДАБДП, 
МВР,  
ОблКБДП, 
общини  

 

Осъществени мероприятия 
за публичност на 
настъпили промени в 
регламентацията 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

Информация, 
докладвана на 
ОблКБДП 

 

3.1 Цел: 

Повишаване на обществената чувствителност на цялото общество към проблемите на БДП 

3.1.1 Поддържане на единно 
информационно пространство на 
страницата на ДАБДП   

Интегриране и 
систематизиране на 
всички аспекти от 
планирането, 

изпълнение, оценката 
и отчитането на 
политиката по БДП  

ДАБДП 

 

Функциониращи интернет 
и фейсбук страницата на 
ДАБДП 

Срок: постоянен 

Интерактивна 
интернет и 
фейсбук 
страницата на 

ДАБДП 

 

3.1.2 Прилагане на единна 

комуникационна стратегия в 
областта на БДП чрез 
провеждане на целенасочена 
комуникационна и медийна 
политика  

 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 
държавните 
институции в 
общественото 
пространство  

ДАБДП, МВР, 

МОН, МЗ, 
МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ,  
ОблКБДП, 
общини, БЧК   

Активна медийна политика 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
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за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

3.1.3 Разработване и изпълнение на 
тематични програми за 
информираност на отделните 

целеви групи от населението; 
организиране и провеждане на 
национални, регионални и местни 
инициативи 

 

Излъчване на ясни и 
единни послания на 
държавните 

институции в 
общественото 
пространство 

ДАБДП, МВР, 
МОН, МЗ, 
МТИТС/ИААА, 

МРРБ/АПИ, 
ОблКБДП, 
общини 

 

Организирани и проведени 
кампании, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП и 

ОблКБДП   

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

3.1.4 Издаване и разпространение на 
регулярен електронен бюлетин с 
рубрики в областта на БДП 

Регулярно 
синтезиране на 
актуална 

информация в 
областта на БДП 

ДАБДП 

 

Ежемесечни бюлетини 

Срок: регулярно 

Ежемесечни 
бюлетини 

 

3.1.5 Отбелязване на 29 юни – денят на 
безопасността на движение по 

пътищата 

Изпълнени публични 
мероприятия по 

повод  отбелязване 
на 29 юни – денят на 
безопасността на 
движение по 
пътищата 

ДАБДП, МВР, 
МОН, МЗ, 

МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ, 
ОблКБДП, 
общини 

Организирани и проведени 
мероприятия, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП и 
ОблКБДП   

Срок: ежегодно, 29 юни 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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3.1.6  Отбелязване на Европейската 
седмица на мобилността,  
Международния ден за безопасност 
на движението по пътищата,   
Европейския ден без жертви на 
пътя/EDWARD, Световния ден за 
възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и 
др. 

 

Изпълнени публични 
мероприятия  

  

ДАБДП, МВР, 
МОН, МЗ, 

МТИТС/ИААА, 
МРРБ/АПИ, 
ОблКБДП, 
общини 

 

Организирани и проведени 
мероприятия, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП и 
ОблКБДП   

Срок: ежегодно 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

4.1 Цел: 

Развитие на социално-отговорна организационна култура в контекста на БДП в публичните и корпоративните 
организации 

4.1.1 Рутинно и системно прилагане на 
комплекс от мерки по БДП спрямо 
работещите в държавните 

институции за предпазването им от 
ПТП при взаимодействие с пътната 
система съгласно разработената от 
ДАБДП стандартизирана 

методология 

 

Предпазване на  
работещите в 
държавните 

институции от ПТП 
при служебното им 
взаимодействие с 
пътната система 

Държавни 
институции в 
ДОККПБДП, 

ОблКБДП, 
общини  

Функциониращи системи 
от мерки по БДП 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.2 Провеждане на инициативи за 
насърчаване и популяризиране на 
корпоративни практики на 
отговорния бизнес, които 
подпомагат социалното, 
икономическо и екологично 
устойчиво развитие;  

Максимизиране на 
положителното 
влияние на бизнеса 
върху обществото в 
областта на БДП 

 

ДАБДП 

 

Популяризирани добри 
практики 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 
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Организиране на обществени 

мероприятия за популяризиране 
на публично-частното 
взаимодействие в областта на БДП 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3:  КОНТРОЛЪТ – ЕФЕКТИВЕН И ОБЛЕКЧАВАЩ 

 

3.1 Цел: 

Подобряване на материално-техническата и ресурсна обезпеченост на контролната дейност на МВР за спазване 
правилата за движение по пътищата 

3.1.1 Закупуване на нови полицейски 
автомобили, оборудвани със 
съвременни технически средства 
за контрол  

Повишаване 
ефективността на 
контрола  

МВР 

 

Закупени полицейски 
автомобили, докладвано като 
мярка на заседания на 
ДОККПБДП  

Срок: периодично 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

3.1.2 Закупуване на автоматизирани 
технически средства и системи за 

извършване на контрол по ЗДвП   

Повишаване 
ефективността на 

контрола  

МВР 

 

Закупени автоматизирани 
технически средства и 

системи, докладвано като 
мярка на заседания на 
ДОККПБДП  

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
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Срок: периодично ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.1.3 Организиране и провеждане на 
системни обучения в областта на 
дейността на контролните органи 
на МВР  

Повишена 
квалификация на 
служителите  

МВР 

 

Организирани и проведени 
обучения, докладвано като 
мярка на заседания на 
ДОККПБДП  

Срок: периодично 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

 

3.1.4 Съобразяване броя на 
служителите, осъществяващи 

контрол по ЗДвП, с натовареността 
на трафика в съответната 
територия на ОД МВР 

Обезпечаване на 
основните пътни 

артерии и малките 
населени места с 
контролни органи 

МВР 

 

Изпълнени мерки за 
оптимизиране на 

разпределението на 
човешкия ресурс, 
докладвано като мярка на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: постоянно 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

3.1.5 Провеждане на обучения на тема 
реакция при настъпило ПТП и 
оказване на първа помощ на 

пострадали; оборудване на 
служителите с индивидуални 
пакети за оказване на първа 

Повишаване на 
професионалната 
подготовка на 

служителите в МВР 

МВР 

БЧК 

Изпълнени мерки за 
повишаване на 
професионалната 

подготовка на служителите 
в МВР за реакция при 
настъпило ПТП 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
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помощ Срок: постоянно ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.2 Цел: 

Оптимизиране на способите за осъществяване на контрол от страна на МВР в областта на БДП 
 

3.2.1 Автоматизиране на процесите по 
осъществяване на контрол и 

издаване на административни 
актове 

Освобождаване на 
човешки ресурс, 

който да бъде 
пренасочен към 
други контролни 
дейности 

МВР Изпълнени мерки за 
автоматизиране на 

процесите по 
осъществяване на контрол и 
издаване на 
административни актове, 
докладвано на заседания на 
ДОККПБДП 

Срок: постоянно 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.2.2 Анализ на травматизма по места и 
часови интервали с цел засилване 
на контролната дейност в 
определени участъци 

Подобрено 
разпределение на 
ресурса за 
осъществяване на 
контрол и повишаване 

на добавената 
стойност на контрола 

МВР 

 

Изпълнени мерки по анализ 
на травматизма по места и 
часови интервали, 
докладвано на заседания на 
ДОККПБДП 

Срок: ежемесечно 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.2.3 Провеждане на специализирани 
операции след направен анализ на 

пътнотранспортната обстановка 

Оптимизирани 
полицейски операции 

МВР 

 

Проведени 
специализирани операции, 

докладвано като мярка на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: постоянно 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
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ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.2.4 Подобряване информираността 
на широката общественост за 
резултатите от контролната и 
аналитичната дейност 

Повишена 
прозрачност и 
информираност за 
контролната дейност 

МВР 

 

Публикувани своевременни 
справки/доклади/анализи 
на интернет страницата на 
ГДНП 

Срок: постоянно 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

3.2.5 Разширяване обхвата на 
правомощията на общините в 
посока осъществяване на контрол 
по ЗДвП с автоматизирани 

технически средства 

 

Оптимизация на 
контролата дейност  

МВР, МРРБ, 
НСОРБ 

 

Изпълнени мерки по 
разширяване обхвата на 
правомощията на общините 
в посока осъществяване на 

контрол по ЗДвП с 
автоматизирани технически 
средства, докладвано на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.2.6 Финансиране на проекти по 

безопасността на движението по 
пътищата на централно и общинско 
ниво чрез  Фонда за безопасност на 
движението 

Пълноценно 

функциониране на 
Фонда за 
безопасност на 
движението 

МВР Изпълнени мерки по 

Пълноценно функциониране 
на Фонда за безопасност на 
движението - финансиране 
на проекти по безопасността 
на движението по пътищата 

на централно и общинско 
ниво, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
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Срок: постоянен политиката по 
БДП 

3.3 Цел: 

Ефективност и ефикасност на административното наказание за постигане на превантивната функция на санкцията 

3.3.1 Регламентиране на реда за 
издаване и връчване на фишове 

по ЗДвП от МВР или от 
институции извън МВР  

 

Повишена ефективност 
и ефикасност на  

административното 
наказание 

Превантивност на 
санкцията 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
регламентиране на реда 

за издаване и връчване на 
фишове по ЗДвП от МВР 
или от институции извън 
МВР, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

3.3.2 Оптимизиране на реда за 
осъществяване на 
административно-наказателна 

отговорност за нарушения по 
ЗДвП 

 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
оптимизиране на реда за 
осъществяване на 

административно-
наказателна отговорност 
за нарушения по ЗДвП, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

3.3.3 Облекчаване на процеса за 
уведомяване и заплащане от 
физическите и юридическите 

лица на дължимите от тях глоби 
и санкции 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
облекчаване на процеса 
за уведомяване и 

заплащане от физическите 
и юридическите лица на 
дължимите от тях глоби и 
санкции, докладвани на 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
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заседания на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

 

3.3.4 Заплащане на глоби по ЗДвП 

чрез мобилни терминални 
устройства ПОС както на гише, 
така и в патрулните автомобили 
на Пътна полиция 

 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 

осигуряване заплащането 
на глоби по ЗДвП чрез 
мобилни терминални 
устройства ПОС както на 

гише, така и в патрулните 
автомобили на Пътна 
полиция, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

3.3.5  Проверка на водачите на ППС 
(вкл. чужденците) на изходните 
гранично – контролно 

пропускателни пунктове (ГКПП) 
за наличие на неплатени в срока 
за доброволно заплащане 
дължими глоби по ЗДвП и 
невръчени електронни фишове 

за извършени нарушения на 
ЗДвП 

МВР 

 

Срок: постоянен 

Изпълнени мерки по 
осигуряване заплащането 
на глоби по ЗДвП чрез 
мобилни терминални 
устройства ПОС както на 
гише, така и в патрулните 

автомобили на Пътна 
полиция, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.3.6 Разработване на единна 
административнонаказателна 
система за налагане на 
административни санкции и 
заплащане на глобите 

ДАЕУ 

Държавна 
администрация 

 

Изпълнени мерки по 
разработване на единна 
административнонаказате
лна система за налагане 
на административни 

санкции и заплащане на 
глобите, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
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Срок: 2021 

 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.3.7 Обработка и архивиране на 
постъпващата информация от 
системите за контрол с 
автоматизирани технически 
средства за контрол 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
обработка и архивиране 
на постъпващата 
информация от системите 
за контрол с 
автоматизирани 
технически средства за 
контрол, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.4 Цел:  

Усъвършенстване на методологията за събиране, обработка, анализ и представяне на данни за настъпили ПТП 

3.4.1 Усъвършенстване на задължителни 
елементи в картата за регистрация 
на ПТП 

Оптимизирана 
методология за 
събиране, обработка, 

анализ и представяне 
на данни за 
настъпили ПТП 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
усъвършенстване на 
задължителни елементи в 

картата за регистрация на 
ПТП, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

3.4.2 Разгръщане капацитета на 
функционалността на подсистема 
„ПТП“ в АИС „Пътна полиция“ 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
разгръщане капацитета на 
функционалността на 
подсистема „ПТП“ в АИС 
„Пътна полиция“, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
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политиката по 
БДП 

3.4.3 Обучение на служителите в 
системата на МВР, обслужващи 
документирането на ПТП 

 

 

 

 

 

МВР 

 

Изпълнени мерки по 
обучение на служителите в 
системата на МВР, 
обслужващи 
документирането на ПТП,  
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

 

 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

4.1 Цел: 

Пълноценно интегриране на пътната безопасност в управлението на пътната инфраструктура на национално, 
областно и общинско ниво за ефективно ограничаване на отрицателните ефекти на транспортния сектор 

4.1.1 Създаване на нова и актуализиране 
на действащата нормативна уредба 
за въвеждане на нови стандарти за 
устойчива безопасна 
инфраструктура: 

- Изменение и допълнение на 
Наредба № РД-02-20-14/ 
29.09.2011 г. за обхвата и 
съдържанието на оценката 
на въздействието върху 

пътната безопасност и на 
одита за пътна безопасност, 
условията и реда за 
извършването им и за 
придобиване и признаване 

на професионална 
квалификация „одитор“  

 

- Изготвяне на Наредба за 

Създадена нова и 
актуализирана 
действаща 
нормативна уредба 

МРРБ/АПИ, 

МТИТС/ИААА, 

МВР, ДАБДП  

 

Изпълнени мерки по 
създаване на нова и 
актуализиране на 
действащата нормативна 
уредба за въвеждане на 
нови стандарти за 

устойчива безопасна 
инфраструктура,  
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 
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прилагане на ограничителни 
системи по пътищата и 
улиците 

 
- Изменение и допълнение на 

Наредба № 3 за временната 
организация и 
безопасността на 

движението при 
извършване на строителни 
и монтажни работи по 
пътищата и улиците 

 

4.1.2 Извършване на текущ анализ и 
оценка на организацията на 
дейностите по управление на 
пътната инфраструктура в 
централната и общинските 
администрации с цел 
оптимизацията ѝ - анализ и оценка 
на дейността на структурните 
звена 

 

Извършен анализ АПИ/областни 

пътни 

управления, 

общини 

Изпълнени мерки по 
извършен анализ, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП и ОблКБДП 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 
ОблКБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.3 Разработване на методика за 
планиране и управление на 
дейностите по републикански 
пътища, общински пътища и 
улици, разработена от АПИ за 
републикански пътища и от 
ДАБДП за общински пътища и 
улици като методическо 
указание, на основание 
Устройствения правилник на 
ДАБДП 

Обследване, анализ, 
планиране и 
управление на 
дейностите и 
последващо ѝ 
привеждане в 
действие 

АПИ, ДАБДП  

 

Изпълнени мерки по 
разработване на методиката, 
докладвани на заседания на 
ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Разработена 
методика 
 
Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
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политиката по 
БДП 

4.1.4 Прилагане на методика за 
планиране и управление на 
дейностите по републикански 
пътища, общински пътища и 
улици, разработена от АПИ за 
републикански пътища и от 
ДАБДП за общински пътища и 
улици като методическо 
указание, на основание 
Устройствения правилник на 
ДАБДП 

Обследване, анализ, 
планиране и 
управление на 
дейностите и 
последващо ѝ 
привеждане в 
действие 

ОПУ, Общини Изпълнени мерки по 
прилагане на методиката, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

4.1.5 Координация и взаимодействие 
между стопаните на пътища 
(общинските администрации, 

областните пътни управления) и 
органите на МВР с цел съвместни 
действия по подобряване на 
безопасността на пътната 
инфраструктура, чрез дейността 

на Областните комисии по БДП  

 

Обезпечаване 
координацията на 
съвместните действия  

ОблКБДП  Проведени минимум 4 
заседания на ОблКБДП   

Изпълнени мерки за 
координация и 
взаимодействие чрез 
изпълнение на взети 
решения на заседания на 

ОблКБДП  

Срок: Постоянен   

Доклади от 
съвместни обходи 
и огледи 

 
Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.6 Разширяване обхвата на 
процедурите по управление на 
безопасността на пътната 
инфраструктура (оценки, одити, 
инспекции) върху всички 

републикански пътища -  

въвеждане на изисквания за 
изпълнение на процедурите по 

Задължително 
прилагане на 
одитната процедура  

МРРБ/АПИ, 
Общини  

 

Изпълнени мерки по 
Разширяване обхвата на 
процедурите по 
управление на 
безопасността на пътната 

инфраструктура, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
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пътна безопасност за цялата пътна 
мрежа чрез изменение и 
допълнение на ЗП и създаване на 

нова нормативна уредба 

Срок: 2021 за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.7 Усъвършенстване на ГИС-базиран 
масив от информация с 
необходимите функционални 

характеристики след набирането на 
информацията от стопаните на 
пътищата 

Напълно 
функциониращ ГИС-
базиран масив от 

информация с 
необходимите 
функционални 
характеристики 

АПИ, общини 

 

 

 

ДАБДП   

Предоставена от АПИ и 
общините информация 

Срок: 2021 

 

Изпълнени мерки по 
усъвършенстване на ГИС-
базиран масив от 
информация с необходимите 
функционални 
характеристики, докладвани 
на заседания на ДОККПБДП 

Срок: 2021 

ГИС база данни 
 
Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.1.8 Създаване на механизъм за 
електронен обмен на данни между 
институциите във връзка с пътната 

безопасност (ПТП, организация на 
движение и др.) 

Създаден механизъм 
за електронен обмен 
на данни 

АПИ, МВР, ИААА  

 

Изпълнени мерки по 
създаване на механизъм за 
електронен обмен на данни, 

докладвани на заседания на 
ДОККПБДП 

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.9 Докладване и анализ на 
тримесечна информация от страна 
на АПИ към ДАБДП във връзка с 
изпълнение на оперативно 
споразумение за обмен на 
информация 

Докладване и анализ на 
информация от ОблКБДП 
минимум четири пъти годишно 

Докладвана и 
анализирана 
информация 

АПИ 

 

 

Общини, ОПУ  

 

Докладвана информация по 
образец 

Срок: на тримесечие 

Докладвана информация по 
образец 

Срок: на тримесечие 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП, 
ОблКБДП и 
годишно в 
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(на заседанията на ОблКБДП) годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.1.10 Информиране на водачите за пътни 
участъци с висока концентрация на 
ПТП 

Информираност на 
водачите   

АПИ/ОПУ,  

Общини 

 

 

Разпространена по медиите 
и социалните мрежи 
информация 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.11 Изпълнение на целенасочени 

инвестиции в пътни участъци с 
най-висока концентрация на ПТП 
и/или с най-висок потенциал за 
намаляване на риска от ПТП 

Изпълнени 

инвестиции, 
планирани на годишна 
база 

АПИ/ОПУ,   

Общини 

 

Изпълнени целенасочени 

инвестиции в пътни участъци 
с най-висока концентрация 
на ПТП и/или с най-висок 
потенциал за намаляване на 
риска от ПТП, докладвани 

като мерки на заседания на 
ДОККПБДП/ОблКБДП 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.12 Разработване на планове за 
устойчива градска мобилност с 
приоритет в областните градове 

Подобряване на 
градската мобилност  

Общините с 
областен 
център 

 

Разработени планове, 
докладвани на ОблКБДП 

Срок: 2021 

Планове за 
устойчива 
градска 

мобилност 
 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
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ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.13 Прилагане на процедури за 
управление на пътната безопасност 
в границите на населените места 

Възложени  процедури Общини   

 

Изпълнени мерки, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП 

Срок: Постоянен 

Писмени 

процедури 
 
Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.14 Изпълнение на генерални 
планове за организация на 
движението в населените места 

Изпълнени генерални 
планове 

Общини, 
ОДМВР, ОПУ  

 

Изпълнени мерки, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

4.1.15 Прилагане на ефективен контрол 
при управление на договорите за 
проектиране и строителство 

Повишаване 
качеството на 
изпълнението на 

договорите за 
строителство и 
надзор  

АПИ/ОПУ 

Общини 

Срок: Постоянен Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
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годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

4.1.16 Интегриране на научните 
изследвания и добрите практики в 
областта на пътната безопасност 

Привличане на 
допълнителна 
експертиза в областта 
на пътната 
безопасност   

МРРБ/АПИ, 
МТИТС, общини, 
ДАБДП   

Интегрирани научни 
изследвания 

Обменени добри практики 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.1.17 Бюджетиране на приоритетни 
мерки за развитие на пътната 
инфраструктура в годишните 
бюджетни разчети на АПИ и 
общините 

Осигуряване на 
дългосрочно и 
предвидимо 
финансиране за 
реализиране на 

последователна и 
устойчива политика 
по отношение на 
пътната 
инфраструктура  

 

МРРБ/АПИ, 
МТИТС,  

Общини, 
ДАБДП, МФ 

Срок: Постоянен Бюджетни 
разчети на 
институциите 
 
Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП/ОблК
БДП и годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 
 

4.2 Цел: 

Ефективно поддържане и развитие на толерантна към човешките грешки републиканска пътна инфраструктура, 

осигуряваща универсална мобилност при подхода „безопасна система“ 

4.2.1  Дейност на АПИ за възлагане на Възложени за АПИ Изпълнени мерки по Докладвана от 
отговорните 
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проектиране и строителство на 
участъци от трансевропейската 
пътна мрежа 

проектиране 

и строителство 

участъци от 
трансевропейската 

пътна мрежа 

 проектиране и строителство 
на участъци от 
трансевропейската пътна 

мрежа, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: Постоянен 

институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

4.2.2 Дейности на АПИ за проектиране 
и строителство на участъци от 
републиканската пътна мрежа  

Проектирани и 
изпълнени участъци от  
републиканската пътна 
мрежа 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
проектиране и строителство 
на участъци от 
републиканската пътна 
мрежа, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.3 Въвеждане на интелигентни 
транспортни системи 

Въведени 
интелигентни 
транспортни системи 

АПИ, МТИТС 

 

Изпълнени мерки по 
въвеждане на интелигентни 
транспортни системи, 
докладвани на заседания на 
ДОККПБДП 

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.4 Предприемане на цялостни обходи 
и огледи на състоянието на 

републиканската пътна мрежа 
преди настъпване на летния и 
зимния сезон; докладване на 

Извършени цялостни 
обходи 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
цялостни обходи и огледи 

на състоянието на 
републиканската пътна 
мрежа преди настъпване на 

Доклади от 
извършени 
цялостни обходи 
 
Докладвана от 
отговорните 
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ДАБДП летния и зимния сезон, 
докладвани на заседания на 
ДОККПБДП; докладване на 

заключенията от обходите и 
огледите 

Срок: Постоянен 

институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

4.2.5 Актуализация на организацията 
на движение по републиканската 
пътна мрежа 

Актуализирана 
организация на 
движение 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по  
актуализация на 
организацията на движение 
по републиканската пътна 
мрежа, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.6 Извършване на периодичен преглед 
на съществуващите ограничителни 
системи на пътищата 

Извършени прегледи 
на  съществуващите 
ограничителни системи 
на пътищата 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
извършване на периодичен 
преглед на съществуващите 
ограничителни системи на 
пътищата, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.7 Обозначаване, обезопасяване и 
проследимост на места с 

концентрация на ПТП 

Подобряване на БДП в 
местата с 

концентрация на ПТП 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
обозначаване, 

обезопасяване и 
проследимост на места с 
концентрация на ПТП, 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
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докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.8 Почистване на растителността и 
поддържане на банкетите; 
почистване и възстановяване на 
републиканската пътна мрежа 
след края на зимния сезон, с 
особено внимание към почистване 
и възстановяване на пътни знаци 
и светло отразителни елементи 

Извършени дейности 
по поддръжка на РПМ 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
почистване на 
растителността и 
поддържане на банкетите;  
почистване и 
възстановяване на 
републиканската пътна 
мрежа след края на зимния 
сезон, с особено внимание 
към почистване и 
възстановяване на пътни 

знаци и светло отразителни 
елементи, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

 

4.2.9 Оптимизиране на диаграмата 
скорост-път на пътища със 
специфични теренни особености и 
въвеждане на по-ниска проектна 

скорост 

Оптимизирана 
диаграма  скорост-път 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
oптимизиране на 
диаграмата скорост-път на 
пътища със специфични 

теренни особености и 
въвеждане на по-ниска 
проектна скорост, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.10 Обезопасяване на крайпътното 
пространство 

Обезопасени 
крайпътни 
пространства 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
oбезопасяване на 
крайпътното пространство, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
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Срок: Постоянен ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.11 Ограничаване на челните удари 
по пътищата от първокласната и 
второкласната пътна мрежа 

Ограничаване на 
челните удари  

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
oграничаване на челните 
удари по пътищата от 
първокласната и 
второкласната пътна мрежа, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.2.12 Разширяване обхвата на 
пътищата, за които има данни за 
интензивността на движението 

Разширен обхват на 
пътища, за които има 
данни за 
интензивността на 

движението 

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 
разширяване обхвата на 
пътищата, за които има 
данни за интензивността на 

движението, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.2.13 Изграждане на площадки за отдих 

по съществуващи пътища 

Буферни паркинги за паркиране на 
ТИР при въвеждане на забрани за 
движението 

Изградени площадки 

за отдих  

АПИ 

 

Изпълнени мерки по 

изграждане на площадки за 
отдих по съществуващи 
пътища, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
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политиката по 
БДП 
 

4.3 Цел: 

Ефективно поддържане и развитие на ниско-конфликтна общинска и улична пътна инфраструктура, с ясни 
послания към участниците в движението и осигуряваща защитата от рисковете на градската среда 

4.3.1 Изпълнение на капиталови 
инвестиции по рехабилитация, 
текущ ремонт и ново изграждане 
на общинска и улична пътна 
мрежа, на база обследване, 

анализ и оценка на 
безопасността й 

Изпълнени капиталови 
инвестиции 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
рехабилитация, текущ 
ремонт и ново изграждане 
на общинска и улична 
пътна мрежа, докладвани 

на заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.2 Извършване на цялостни обходи и 
огледи на състоянието на 
общинската и уличната пътна 
инфраструктура, съвместно между 
общинските администрации и ОД 

на МВР, преди настъпване на 
летния сезон, началото на 
учебната година и настъпване на 
зимния сезон; докладване на 
изпълнените мерки на заседанията 

на областните комисии по БДП 

Извършени цялостни 
обходи и огледи 

Общини  

ОД МВР 

 

Изпълнени мерки по 
извършване на цялостни 
обходи и огледи на 
състоянието на общинската и 
уличната пътна 

инфраструктура, докладвани 
на заседания на ОблКБДП  

Срок: минимум 3 пъти 
годишно 

Доклади от 

извършени 
цялостни обходи 
 
Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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4.3.3 Текуща актуализация на 
организацията на движение чрез 
системи за контрол и управление 
на трафика 

Актуализирана 
организация на 
движението 

Общини  

 

Изпълнени мерки по текуща 
актуализация на 
организацията на движение 
чрез системи за контрол и 
управление на трафика, 
докладвани на заседания на 

ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.4 Анализ на конкретни участъци с 
неясна сигнализация и 
необходимост от премахване на 
излишни знаци и табели; 
докладване на изпълнените мерки 
на заседанията на областните 

комисии по БДП 

Анализирани 
участъци, докладвани 
на  заседанията на 
областните комисии 
по БДП 

Общини  

 

Изпълнени мерки по анализ 
на конкретни участъци с 
неясна сигнализация и 
необходимост от премахване 
на излишни знаци и табели, 
докладвани на заседания на 

ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.5 Прилагане на решения с опростена 
и лесно разпознаваема от водачите 
хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация; 
докладване на изпълнените мерки 
на заседанията на областните 

комисии по БДП 

Приложени инженерни 
решения 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
прилагане на решения с 
опростена и лесно 
разпознаваема от водачите 
хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация, 

докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 

годишно в 
годишния 
общински и 
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областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.6 Информиране на водачите за 
въведени ВОБДП и други 
ограничения по пътища и улици 

Изпълнени 
информационни 
мерки 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
информиране на водачите за 
въведени ВОБДП и други 
ограничения по пътища и 
улици, докладвани на 
заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 

годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.7 Информиране на водачите и 
пешеходците за пътни участъци с 
висока концентрация на ПТП 

Изпълнени 
информационни мерки 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
информиране на водачите и 
пешеходците за пътни 
участъци с висока 

концентрация на ПТП, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.8 Обследване на пътната 
обстановка в аварийния участък 
за откриване недостатъци в 
пътните условия; докладване на 

изпълнените мерки на 
заседанията на областните 
комисии по БДП 

Обследвани аварийни 
участъци, докладвани 
на  заседанията на 
областните комисии по 

БДП 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
обследване на пътната 
обстановка в аварийния 
участък за откриване 

недостатъци в пътните 
условия, докладвани на 
заседания на ОблКБДП  

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
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Срок: Постоянен годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.9 Обезопасяване на 
идентифицираните рискови 
участъци, в т.ч. със съответни 
контролно-технически средства, 
съгласувани със службите на ОД на 
МВР 

Обезопасени  
идентифицирани 
рискови участъци 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
обезопасяване на 
идентифицираните рискови 
участъци, в т.ч. със 
съответни контролно-
технически средства, 
съгласувани със службите 
на ОД на МВР, докладвани 
на заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.10 Извеждане на транзитните потоци 
извън населените места за 

успокояване на движението на 
входно – изходните артерии в 
населените места, през които 
преминават транзитно трасета от 
републиканската пътна мрежа, 
намаляване на трафика и 
задръстванията, повишаване на 
безопасността на движението и 
осигуряване свободния поток на 

автомобилния трафик, в т.ч. чрез  
изграждане на околовръстни 
пътища 

Изведени транзитни 
потоци  

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
извеждане на транзитните 

потоци извън населените 
места за успокояване на 
движението на входно – 
изходните артерии в 
населените места, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.11 Изграждане на оптимални връзки 

и висока степен на съответствие 

между различните видове 

транспорт, гарантиращи безопасна 

скорост, комфорт и благоприятна 

Изградени оптимални 

връзки  

Общини  

 

Изпълнени мерки по 

изграждане на оптимални 
връзки и висока степен на 
съответствие между 
различните видове 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
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атмосфера на мобилността транспорт, докладвани на 
заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 

годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.12 Въвеждане на алтернативни 
форми на придвижване за 
ограничаване на движението и 
ползването на лични моторни 
превозни средства в пътни 
участъци с натоварен трафик 

Въведени 
алтернативни форми 
за придвижване  

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
въвеждане на алтернативни 
форми на придвижване за 
ограничаване на движението 
и ползването на лични 
моторни превозни средства в 
пътни участъци с натоварен 
трафик, докладвани на 

заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 

годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.13 Развитие на обществения градски 

транспорт по отношение на 

удобство, комфорт, точност и 

комуникативност 

Изпълнени мерки по 
градския транспорт 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
развитие на обществения 
градски транспорт по 
отношение на удобство, 
комфорт, точност и 
комуникативност, 
докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 

годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

4.3.14 Използване на типови договорни 

условия и изисквания на 

Повишена ефективност 
на възлагането на 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
оптимизиране на договорите, 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
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възложителя към изпълнителите 

на строителство; изискване за 

внедрена система за управление 

на безопасността на движението 

съгласно стандарт БДС ISO 

39001:2014 към изпълнителите 

на строителство на пътна 

инфраструктура; прилагане на 

ефективен контрол при 

управление на договорите за 

проектиране и строителство 

строителни дейности 
на външни 
изпълнители 

докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

информация – 
регулярно за  
заседания на 

ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.15 Изпълнение на инженерни мерки 
по пътната инфраструктура, 
включващи пътните платна, 
тротоарите, банкетите, местата за 
паркиране, подлези и надлези, 

мостове, спирките на градския 
транспорт, крайпътните 
пространства и др. чрез 
въздействие върху настилки, 
хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация, 
осветление, ограничителни 
системи, растителност, поставени 
рекламни съоръжения и крайпътни 

обекти, и др. 
 

Изпълнени инженерни 
мерки  

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
изпълнение на инженерни 
мерки по пътната 
инфраструктура, докладвани 
на заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 

4.3.16 Ограничаване на възможностите за 
движение с високи скорости чрез 
мерки за успокояване на 

движението и системи за 
видеонаблюдение и контрол 
 

Изпълнени мерки за 
успокояване на 
движението 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 
ограничаване на 
възможностите за движение 

с високи скорости чрез 
мерки за успокояване на 
движението и системи за 
видеонаблюдение и 
контрол, докладвани на 
заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
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политиката по 
БДП 

4.3.17 Защита на уязвимите участници в 
движението: 

обезопасяване на пешеходното и 
велосипедно движение; специално 
обезопасяване на зоните на 

учебни и детски заведения 

Изпълнени мерки за  Общини  

 

Изпълнени мерки по защита 
на уязвимите участници в 
движението, докладвани на 
заседания на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 

областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.18 Възстановяване на пътна 

инфраструктура след извършени 
инвестиционни мероприятия от 
страна на експлоатационни 
дружества 

Изпълнени мерки за 

възстановяване на 
настилките 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 

възстановяване на пътна 
инфраструктура след 
извършени инвестиционни 
мероприятия от страна на 
експлоатационни дружества, 

докладвани на заседания на 
ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

4.3.19 Освобождаване на пътното платно 

от спрели и паркирани 
автомобили, за намаляване на 
задръстванията и ускоряване 
придвижването на МПС 

Изпълнени мерки за  

освобождаване на 
пътното платно от 
спрели и паркирани 
автомобили, за 
намаляване на 

задръстванията и 
ускоряване 
придвижването на 

Общини  

 

Изпълнени мерки по 

освобождаване на пътното 
платно от спрели и 
паркирани автомобили, 
докладвани на заседания 
на ОблКБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ОблКБДП и 
годишно в 
годишния 
общински и 
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МПС областен доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА 

5.1 Цел:  

Развитие на цялостна държавна политика за обновяване на автомобилния парк в Република България 
 

5.1.1 Изпълнение на комплексни мерки 
съгласно заключенията и насоките 

на разработвания Анализ на 
автомобилния парк чрез 
кумулативно интегриране на 
четирите основни аспекта на 
автомобила: проектиране, 

конструиране, оборудване и 
регулация  

 

Национален 
консенсус по 

отношение на 
приоритетите за 
обновяване на 
автомобилния парк 

ДОККПБДП Изпълнени мерки съгласно 
заключенията и насоките на 

Анализ на автомобилния 
парк  

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.1.2 Кумулативно интегриране на 
екологичността, безопасността и 
икономичността като хоризонтални 
принципи на държавната политика 
за устойчива мобилност 

Осигуряване на 
ефекта на синергията 
при изпълнение на 
държавните политики  

ДОККПБДП Заложени приоритети, които 
гарантират ефекта на 
синергията 

Приоритети на 
националните 
стратегически 
документи и 
документите, 

регламентиращи 
действието на 
програмите, по 
които ще се 
отпускат средства 

от ЕС  

5.1.3 Провеждане на целенасочени 
кампании за осъзнаване сред 
обществеността на важността на 
изправността на превозното 
средство за безопасността на 
употребата му  

Повишаване на 
обществената 
чувствителност към  
важността на 
изправността на 
превозното средство 
за безопасността на 

ДОККПБДП Изпълнени мерки  
целенасочени кампании 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
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употребата му годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

5.1.4 Стимулиране употребата на 
безопасни и екологични 
автомобили за 
битово/корпоративно ползване 

 

Въведени финансови,   
административни и 
други стимули за 
закупуване на 
безопасни и 
екологични 
автомобили    

(например безплатно 
паркиране в 
синя/зелена зона, 
безплатни заряди 

станции, данъчни 
облекчения, 
субсидиране, 
рестрикции за 
замърсяващи 

автомобили, 
вътрешно 
производство на 
електромобили и др.)   

ДОККПБДП  Изпълнени мерки за 
стимулиране закупуването 
на безопасни и екологични 
автомобили за битово 
ползване, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.1.5  Стимулиране употребата на 
безопасни, екологични и 
енергийно ефективни автомобили 
за обществен транспорт и 
обслужване на нуждите на 

държавните администрации  

 

Въведени финансови, 
административни, 
инфраструктурни и 
др. стимули за 
закупуване на 

безопасни и 
екологични 
автомобили  

 

ДОККПБДП Изпълнени мерки за 
стимулиране закупуването 
на безопасни и екологични 
автомобили за обществен 
транспорт и обслужване на 

нуждите на държавните 
администрации, докладвани 
на заседания на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.1.6 Развитие на зарядна Изградена система от МРРБ/АПИ, Изпълнени мерки за Докладвана от 
отговорните 
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инфраструктура - поетапно 
изграждане на система от зарядни 
станции за електромобилите и plug-

in хибриди в населените места и 
извън населените места с цел 
обезпечаване ползването на такъв 
тип автомобили 

зарядни станции  Общини,  

МТИТС, бизнес,  

МИ  

изграждане на система от 
зарядни станции за 
електромобилите, 

докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

5.1.7 Изграждане на услугата споделена 
мобилност (електромобили и 
електорвелосипеди) в големите 
населени места (където е налична 
инфраструктура от бизнес 
центрове) 

Изградена услуга 
споделена мобилност 
с изградена 
инфраструктура 
(места за зареждане 
и зарядни станции)  

Общини, 
бизнес, МИ 

Изпълнени мерки за 
изграждане на услугата 
споделена мобилност  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.1.8 Оптимизиране на изискванията и 
контрола по отношение на вноса 
на употребявани автомобили  

Регулация на вноса 
на употребявани 
автомобили 

МВР Изпълнени мерки за  
оптимизиране на 
изискванията и контрола по 
отношение на вноса на 
употребявани автомобили 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.2 Цел: 

Интегриране на техническото състояние на пътните превозни средства в цялостния отчет и анализ на 

пътнотранспортния травматизъм 

5.2.1 Проверка на техническото Обследване на МВР Изпълнени мерки за  Докладвана от 
отговорните 
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състояние на участвалите в ПТП 
ППС, заедно със състоянието на 
пътната инфраструктура, при 

служебното обследване на ПТП; 
създаване на задължения и 
мотивация на извършващите 
обследването за обхващане на 
всичките елементи, имащи 

потенциално отношение към 
настъпването на ПТП   

приносът на 
техническото 
състояние на ППС 

към настъпването на 
ПТП 

обезпечаване проверката на 
техническото състояние на 
ППС при служебното 

обследване на ПТП 

Срок: постоянен 

институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

5.2.2 Отразяване на резултатите от  
служебното обследване на ПТП и 

заключенията, свързани с 
техническото състояние на ППС, 
в статистиката за ПТП  

Коректност на 
заключенията в 

статистическите 
данни за причините 
за настъпване на 
ПТП 

МВР Изпълнени мерки за  
отразяване на резултатите 

от  служебното обследване 
на ПТП и заключенията, 
свързани с техническото 
състояние на ППС, в 

статистиката за ПТП 

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

 
 
 

5. 3 Цел: 

Постигане на висока ефективност на контролната дейност, свързана с автомобилния парк 

5.3.1 Осигуряване на оборудване за 
извършване на повторни крайпътни 
технически проверки с подвижни 

технически пунктове  

Оптимизация на 
контролната дейност 
на ИААА 

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
oсигуряване на оборудване 
за извършване на повторни 

крайпътни технически 
проверки с подвижни 
технически пунктове, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
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БДП 

5.3.2 Функционирание на интегрирана 
инфoрмaциoннa cиcтeмa, кoятo дa 
oбхвaнe всички етапи на пътния 
кoнтрoл 

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
интегрираност на 
информационната система, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 

институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

5.3.3 Ефективно прилагане на система 
„горещ списък“ за осъществяване 
на контрол на автомобилите по 
данни от регистрационна табела 

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
ефективно прилагане на 
система „горещ списък“ за 
осъществяване на контрол 

на автомобилите по данни 
от регистрационна табела, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.3.4 Обучение на служителите с цел 
спазването изискванията, 
посочени в чл. 39 от  Регламент 
(ЕС) № 165/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета 

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
обучение на служителите, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.3.5 Ефективен контрол на техническата 
изправност на ППС на пътя  

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
ефективен контрол на 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
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техническата изправност на 
ППС на пътя, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

5.3.6 Повишаване на качеството на 
периодичните технически 
прегледи; усъвършенстване и 
разширяване на обхвата на 
прегледите; повишаване на 
квалификацията и отговорността 
на ангажираните лица в тази 
насока 

 ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
повишаване на качеството 
на периодичните 
технически прегледи, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.3.7 Повишаване качеството на 
ремонтите и техническото 
обслужване на ППС, с които се 
извършват обществени превози, 
както и завишаване на 
отговорността на ангажираните с 
тази дейност лица 

 ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
повишаване качеството на 
ремонтите и техническото 
обслужване на ППС, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

5.4 Цел: 

Повишаване безопасността на транспорта, извършващ превозващ пътници и опасни товари 

5.4.1 Изпълнение на изискванията на 
Директива 2001/85/ЕО: въвеждане 
и прилагане на минимални 

Повишена 
безопасност на 
транспорта,  

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
изпълнение на 
изискванията на Директива 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
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критерии за безопасност на 
автобуси, които извършват услуги 
по осъществяване на организиран 

превоз, особено на деца и ученици 

извършващ 
превозващ пътници и 
опасни товари 

2001/85/ЕО, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.4.2 Контрол по спазване на 
изискването от въведената 
система за управление на 
безопасността на движението 
съгласно стандарт БДС ISO 
39001:2014 към дружествата, 
извършващи превоз на пътници и 
товари 

ИААА 

 

Изпълнени мерки за 
контрол по спазване на 
изискването от въведената 
система за управление на 
безопасността на 
движението съгласно 
стандарт БДС ISO 
39001:2014, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.4.3 Своевременно адаптиране и 
прилагане на европейските 

директиви и международни 
стандарти, свързани с 
безопасността на пътните 
превозни средства (технически 
изисквания към ППС) 

МТИТС Изпълнени мерки за 
адаптиране и прилагане на 

европейските директиви и 
международни стандарти, 
свързани с безопасността 
на пътните превозни 
средства, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

5.4.4 Въвеждане на ограничения за 
допълнително монтиране на 
различни видове съоръжения, 
които застрашават безопасността 

на участниците в движението по 
пътищата 

 МТИТС Изпълнени мерки за 
въвеждане на ограничения 
за допълнително монтиране 
на различни видове 

съоръжения, които 
застрашават безопасността 
на участниците в 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
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движението по пътищата, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

5.4.5 Мерки за повишаване 
отговорността на работодателите 
по отношение на техническата 

изправност на МПС, с които се 
извършва обществен превоз 

 МТИТС Изпълнени мерки за 
повишаване отговорността 
на работодателите, 

докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

5.4.6 Мерки за повишаване качеството 
на медицинските прегледи и 
проверки на водачите, които 
извършват обществени превози, 
както и за завишаване на 

изисквания към водачите  

 МТИТС Изпълнени мерки за 
повишаване качеството на 
медицинските прегледи и 
проверки на водачите, 
докладвани на заседания 

на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

5.4.7 Мерки за подобряване на 
взаимодействието с браншовите 
организации за ограничаване и 
намаляване на 
пътнотранспортните произшествия 
по вина на професионалните 
водачи 

 МТИТС Изпълнени мерки за 
подобряване на 
взаимодействието с 
браншовите организации, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
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БДП 
 

5.4.8 Провеждане на обучения за 
повишаване познанията на 
водачите на ППС, превозващи 
пътници, относно необходимите 
действия в случай на ПТП с 
ранени хора 

 МТИТС Изпълнени мерки за 
обучения за повишаване 
познанията на водачите на 
ППС, превозващи пътници, 
относно необходимите 
действия в случай на ПТП с 
ранени хора, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: Постоянен 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНАТА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА 

6.1 Цел: 

Обективна отчетност на статистическите данни за пътнотранспортния травматизъм въз основа на единни критерии 
за оценка на тежестта на травмите 

6.1.1 Системен анализ на работните и 
окончателните медицински 

диагнози, поставени на пострадали 
в ПТП 

Подобряване на 
аналитичните данни 

МЗ, МВР,  

ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
системен анализ на 

работните и окончателните 
медицински диагнози, 
поставени на пострадали в 
ПТП, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.1.2 Разработване на методика и 
методология за събиране на 
медицинските данни; разработване 
на цялостен споделен електронен 

документооборот, касаещ 
пътнотранспортния травматизъм 

Подобряване на 
аналитичните и 
статистически данни 

МЗ, МВР, 
ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
разработване на методика и 
методология за събиране на 
медицинските данни; 

разработване на цялостен 
споделен електронен 
документооборот, касаещ 
пътнотранспортния 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
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травматизъм, докладвани 
на заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2022 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

6.1.3 Изграждане на база данни и 
система за отчитане на данните за 
пътнотранспортния травматизъм по 
скалата MAIS 3+ 

Изградена система за 
обективно събиране 
на данни 

МЗ, МВР, 
ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
изграждане на база данни и 
система за отчитане на 
данните за 
пътнотранспортния 
травматизъм по скалата 
MAIS 3+, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2023 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.1.4 Анализ на данните от 

Националната експертна лекарска 
комисия за издадени решения за 
трайна нетрудоспособност на 
пострадали от ПТП 

Разработен анализ МЗ, НЕЛК, 

ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за анализ 

на данните от 
Националната експертна 
лекарска комисия за 
издадени решения за 
трайна нетрудоспособност 

на пострадали от ПТП, 
докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: годишно 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.1.5 Анализ на изплатените щети по 
застраховка „гражданска 
отговорност“ за медицински 

разходи от застрахователните 
компании;  

Разработен анализ МЗ, НЗОК, ГФ   

 

Изпълнени мерки за анализ 
на изплатените щети по 
застраховка „гражданска 

отговорност“ за медицински 
разходи от 
застрахователните 
компании, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 
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2 Цел:  

Подобрена комуникация между спасителните служби за спешно реагиране 

6.2.1 Разработване на нова Концепция 
за развитие на Национална 
система „112“ за приемане на 
спешни повиквания 

Подобрено екипно 
взаимодействие при 
спешни ситуации 

МЗ, МВР,  

ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
разработване на нова 
Концепция за развитие на 
Национална система „112“ 

за приемане на спешни 
повиквания, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2023 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  

заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 

за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.2.2 Въвеждане на система за 
оповестяване на населението в 

дадена област (регион) за 
затруднена пътна обстановка по 
причина ПТП, бедствия и 
извънредни ситуации 

Подобрено екипно 
взаимодействие при 

спешни ситуации 

МЗ, МВР,  

ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
въвеждане на система за 

оповестяване на 
населението в дадена 
област (регион) за 
затруднена пътна 
обстановка по причина 
ПТП, бедствия и 
извънредни ситуации 
Докладвани на заседания 
на ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.2.3 Провеждане на съвместни обласни 
учения за реакция при настъпило 
ПТП или усложнена обстановка 

Подобрено екипно 
взаимодействие между 
отделните спасителни 
служби при спешни 
ситуации 

ОблКБДП - 
Общини, ЦСПМ, 
ОДМВР, 
РДПБЗН, ОПУ и  
др.  

Проведени съвместни 
учения  

Срок: 2021 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП, 
ОблКБДП и 

годишно в 
годишните 
доклади за 
изпълнение на 
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политиката по 
БДП 
 

 
 
 
 
 

3 Цел: 

Усъвършенстване на организацията за реакция на екипите на Спешната медицинска помощ при настъпване на 
ПТП 

6.3.1 Провеждане регулярни 
тренировъчни занятия с цел 
обучение на спасителните екипи от 
ЦСМП 

 

Подобряване на 
капацитета за 
реакция  

МЗ, БЧК, ДАБДП 

 

Изпълнени мерки за 
провеждане регулярни 
тренировъчни занятия с цел 
обучение на спасителните 
екипи, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 

политиката по 
БДП 

6.3.2 Разкриване (при необходимост) на 
изнесени постове на медицински 

екипи в участъците с повишена 
концентрация на ПТП, в това число 
и по магистралните пътища на 
страната 

 

Осигуряване на 
изнесени постове на 

медицински екипи във 
връзка сезонното 
засилване на трафика 
по РПМ 

 

МЗ 

 

Изпълнени мерки за 
разкриване (при 

необходимост) на изнесени 
постове на медицински 
екипи в участъците с 
повишена концентрация на 
ПТП, докладвани на 

заседания на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.3.3 Разкриване (при необходимост) на 
нови филиали на спешна 
медицинска помощ (ФСМП) и 

Подобряване 
покритието на 
услугата 

МЗ 

 

Изпълнени мерки за 
разкриване (при 
необходимост) на нови 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 
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изнасяне на спешни медицински 
екипи в отдалечени населени 
места в зависимост от развитието 

на демографията в Република 
България  

филиали на спешна 
медицинска помощ (ФСМП) и 
изнасяне на спешни 

медицински екипи в 
отдалечени населени места, 
докладвани на заседания на 
ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 

годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.3.4 Използване на възможностите на 
европейското финансиране за 
изграждане на системен капацитет 

за оказване на спешна 
аеромедицинска помощ чрез 
въздушен транспорт 

 

Разширяване на 
видовете медицински 
транспорт 

МЗ, МТИСТ, 
МРРБ 

 

Изпълнени мерки за 
Изграждане на системен 
капацитет за оказване на 

спешна аеромедицинска 
помощ чрез въздушен 
транспорт, докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: постоянен 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
информация – 

регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.3.5 Постоянно обновяване на 

материалната база в  системата на 
спешната медиц+ 

+ 

 

 

инска помощ чрез изпълнение на 
проект №BG16RFOP001-4.001-
0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска 
помощ” за поетапно обновяване на 
автопарка и медицинското 
оборудване в него за всички 
мобилни екипи в ЦСМП 

Обновени технически 

ресурси   

МЗ 

 

Изпълнени мерки за 

постоянно обновяване на 
материалната база в  
системата на спешната 
медицинска помощ, 
докладвани на заседания на 

ДОККПБДП  

Срок: 2021 

Докладвана от 

отговорните 
институции 
информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 

6.3.6 Разработване на стандартни 
оперативни процедури за 
осигуряване на най-кратко време 

Разработени 
стандартни 
оперативни 

ДАБДП, МЗ, 
МВР, МРРБ, 

Изпълнени мерки за 
разработване на  
стандартни оперативни 

Докладвана от 
отговорните 
институции 
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за достигане и транспорт на 
пациентите в спешно състояние 
до лечебно заведение за 

болнична помощ при тежки ПТП. 
Разработване на методика за 
актуализацията на плановете им 

процедури за всички 
области на страната, 
включващи 

механизми за 
взаимодействие и 
използване 
ресурсите на съседни 
области 

МТИТС  

 

процедури докладвани на 
заседания на ДОККПБДП  

Срок: 2021 

информация – 
регулярно за  
заседания на 

ДОККПБДП и 
годишно в 
годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 

БДП 

6.3.7 Обучение на заетите в системата на 
спешната медицинска помощ 

Повишена 
квалификация на 
заетите в системата на 
спешната медицинска 
помощ 

МЗ  

 

Срок: постоянен 

Изпълнени мерки за 
обучение на заетите в 

системата на спешната 
медицинска помощ, 
докладвани на заседания на 
ДОККПБДП  

 

Докладвана от 
отговорните 
институции 

информация – 
регулярно за  
заседания на 
ДОККПБДП и 
годишно в 

годишния доклад 
за изпълнение на 
политиката по 
БДП 


