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На основание чл. 167в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и чл. 15, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

(ДАБДП), приет с Постановление на Министерския съвет № 21 от 01.02.2019 г. (обн., ДВ, 

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

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

общинско ниво, както и извършения анализ на ефективността, ДАБДП отчете 

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

на резултатите от работата и същевременно облекчаване на административния 

документооборот 

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ: 

 

 

заповед № З-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция 

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

дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на 

движението по пътищата, изм. и доп. със заповед № З-75/03.12.2021 г., както 

следва: 

1. В чл. 1 думите „на Община………………. (моля, попълнете името на общината)“ се 

заличават. 

2. В чл. 7, т. 4 се изменя така: 

„4. координира изготвянето на проектите на Годишната общинска план-програма 

по БДП и Годишния общински доклад по БДП, и след приемането им от кмета на общината, 

ги представя на секретариата на ОКБДП в срока по чл. 20, ал. 2 и във формат по образци;“. 

3. В чл. 12, ал. 1 се изменя така: 
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„Чл. 12 (1) Редовните заседания на ОбщКБДП се свикват при дневен ред, изготвен 

съгласно образец към настоящите правила.“ 

4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 18 (1) За всяко заседание се изготвя протокол по образец към настоящите 

правила“. 

5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал. 1 думите „приложение №3 (съответстващо на Образец №5.1 от Плана за 

действие към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България за периода 2021-2030 г.).“ се заменят с „образец“; 

б) в ал. 2 думите „в срок до 1-ви декември на годината, предхождаща плановата 

година.“ се заменят с „в срок до 15 януари на плановата година“; 

 в) в ал. 3 накрая точката се заменя със запетая и се добавя „както и да произтичат 

от констатациите от извършените обходи и огледи за състоянието на пътнотранспортната 

инфраструктура в общината.“; 

г) в ал. 4 след думите „общинската администрация“ се поставя точка, а думите „в 

срок до 31-ви декември на годината, предхождаща плановата година.“ се заличават. 

6. Член 22 и 23 се изменят така: 

„Чл. 22 (1) ОбщКБДП подпомага кмета, като координира процеса по изготвяне  на 

проект на Годишен общински доклад по БДП съгласно образец, съставян в две части - Част 

1: Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната 

година, и част 2: Въпросник за документиране на констатациите от извършени обходи и 

огледи: състояние на общинската пътнотранспортна инфраструктура.   

(2) Част 1 от Годишен общински доклад по БДП: Информация за изпълнението на 

конкретни мерки от общинската програма за отчетната година, се представя на 

секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари на годината, следваща отчетната. 

(3) Информацията по ал. 2 се публикува на електронната страница на общинската 

администрация. 

(4) Част 2 от Годишен общински доклад по БДП: Въпросник за документиране на 

констатациите от извършени обходи и огледи: състояние на общинската пътнотранспортна 

инфраструктура, се представя на ДАБДП в срок до 31-ви януари на годината, следваща 

отчетната, по електронен път, съгласно осигурен и указан от ДАБДП формат. 

Чл. 23 Докладването се извършва, като: 

1. изпълнението на мерки се докладва надеждно с оглед представяне на 

обективни и измерими резултати; 

2. докладваната информация съдържа изискуемата конкретика; 

3. подадените данни за състоянието на пътнотранспортната обстановка 

отговарят на фактите; 

4. пречките и затрудненията, свързани с изпълнението на мерките, се докладват 

и документират текущо, така че да се предвидят подходящи механизми за преодоляването 

им.“ 
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7. Раздел „Приложения“ се изменя така:  

„1. Дневен ред 

2. Протокол от заседание 

3. Годишна общинска план-програма по БДП 

4. Годишен общински доклад по БДП – част 1: Информация за изпълнението на 

конкретни мерки от общинската програма за отчетната година, и част 2: Въпросник за 

документиране на констатациите от извършени обходи и огледи: състояние на общинската 

пътнотранспортна инфраструктура.“  

 

Заповедта е неразделна част от заповед № З-43/31.08.2021 г. на председателя на 

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

за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на 

движението по пътищата, изм. и доп. със заповед № З-75/03.12.2021 г., която в останалите 

си части остава непроменена. 

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

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

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛИНА КРУМОВА 

Председател на  

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

6.12.2022 г.

X  

Signed by: Malina Valentinova Kroumova


