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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 

 

Представяме на Вашето внимание петнадесетото издание  

на информационния бюлетин на Държавна агенция  

„Безопасност на движението по пътищата“. 
 

Броят включва актуална информация, свързана с инициативи  

на агенцията и партньорските институции, обобщена информация  

за състоянието на БДП към 2021 г. и основни приоритети в предстоящите  

дейности на ведомствата, състояли се регионални учения на съставните  

части на Единната спасителна система, проведени мероприятия във връзка 

с 29 юни - национален ден на безопасността на движението по пътищата,  

полезни съвети за летни пътувания и едни добри послания на експерти,  

избрали да вложат творческата си енергия в областта.   
   

Сърдечно благодарим на всички партньори, които ежедневно  

влагат усилия за опазване на човешкия живот на пътя.  
 

 

Пожелаваме Ви здраве и безопасно пътуване!  
 

Екипът на ДАБДП 
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Открита е процедура за финансова подкрепа на общините 

за 2022 г. за извършване на одит за пътна безопасност 
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Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

разработи и утвърди правила за предоставяне на финансова 

подкрепа на общините за изпълнение на одит за пътна  

безопасност през 2022 г. - вид процедура за управление  

на безопасността на пътната инфраструктура. Правилата  

и приложенията към тях са публикувани на електронната 

страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура  

по пътната инфраструктура“. ДАБДП кани заинтересованите 

и допустими общини да представят заявления за финансова 

подкрепа съгласно изискванията на правилата. Постъпилите 

по установения ред и в определения срок (до 22 юли 2022 г.) 

въпроси от общините, както и дадените по тях разяснения,  

ще бъдат също публично достъпни.  

На европейско ниво Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение 

на Директива 2008/96/ЕО относно управление  

на безопасността на пътната инфраструктура  

установява процедури, чрез които да се обезпечи  

постоянно висока степен на пътна безопасност.  

За постигане на по-добри резултати приложното поле  

на директивата беше разширено - предвидени са повече 

процедури и по-широк кръг от пътища, за които те се  

прилагат. На национално ниво, с цел транспониране  

на директивата в българското законодателство, Република 

България, като държава членка, предприе съответните  

нормативни изменения и допълнения в Закона за пътищата. 

В „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародван  

Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата,  

с който в националното законодателство се въвеждат  

разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936.  
 

Кандидатстването по процедурата има за цел да подкрепи 

общините при реализиране на тази нова за тях дейност,  

което предполага активност при усвояването на средствата,  

осигурени целево от ДАБДП. 
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Oбнародвано е Постановление № 25 от 16.06.2022 г.  

на Министерския съвет за приемане на Наредба  

за процедурите за управление на безопасността  

на пътната инфраструктура 
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В„Държавен вестник“, бр. 46 от 21.06.2022 г., е обнародвано 

Постановление №125 от 16.06.2022 г. на Министерския  

съвет за приемане на Наредба за процедурите  

за управление на безопасността на пътната  

инфраструктура. С влизането в сила от деня  

на обнародването й в „Държавен вестник“ е завършено  

пълното транспониране в националното ни законодателство 

на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г.  

за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно  

управлението на безопасността на пътните инфраструктури.   
 

За пълното въвеждане в националното законодателство  

на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 беше 

необходимо да бъде преодоляна нормативната непълнота  

и да се създаде подзаконова регламентация на изпълнението  

на новите процедури по управление на безопасността  

на пътната инфраструктура.  
 

Тази подзаконова регламентация е необходима в Република 

България във връзка с прилагане на Директива (ЕС) 2019/1936,  

а също и за изпълнението на цялостната оценка  

на безопасността на пътната мрежа и целенасочените  

инспекции за пътна безопасност.  
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На заседания на Държавно-обществената консултативна  

комисия по проблемите на БДП са приети приоритетите  

на политиката по БДП за 2022 г. и предстоящите действия 
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Съгласно предвижданията на нормативната  

и стратегическата рамка в областта на безопасността  

на движението по пътищата за компетентните по БДП  

институции са налице широк спектър от ангажименти  

и работни задачи, свързани с обезпечаването на държавната 

политика в областта. В този смисъл, с оглед принципите  

на партньорство, плановост, всеобхватност, консенсус,  

постигане на резултати, обратна връзка, отчетност,  

документиране и прозрачност, залегнали в Националната 

стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г.,  

ангажираността на партньорите в ДОККПБДП е насочена  

към ефективно противодействие на пътнотранспортния  

травматизъм и постигане на тясна координация в действията 

на всички заинтересовани страни в съвместните усилия  

за опазване на човешките живот и здраве на пътя.  
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ДАБДП организира работна среща с представители  

на Агенция „Пътна инфраструктура“, на която се обсъдиха 

основни аспекти от предстоящата реализация  

на реформата и инвестицията по пътна безопасност  

в рамките на Националния план за възстановяване  

и устойчивост 
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Предвид приключилите технически преговори със службите 

на Европейската комисия и предстоящото финализиране  

на одобряването на Националния план за възстановяване  

и устойчивост, на национални ниво се изисква  

своевременно стартиране на изпълнението на инвестициите 

и реформата, включени в проект „Подобряване  

на безопасността на движение по пътищата в Република  

България чрез създаване на условия за устойчиво управление 

на пътната безопасност“. Проведената между ДАБДП и АПИ 

работна среща уточни оперативното взаимодействие,  

координацията и обмена на информация между двете  

агенции в процеса на изпълнението на предвидената  

инвестиция. Общата цел на проекта е подобряване  

безопасността на българските пътища в съответствие  

с приоритетите на европейската и националната политика  

в областта, като постигането на тази цел е свързано  

с осигуряване на дългосрочни социално-икономически ползи 

за обществото, за които инвестицията ще допринесе. 

Специфичната цел е ограничаване риска от настъпване  

на пътнотранспортни произшествия и намаляване  

на травматизма чрез целенасочено въздействие върху  

ключови базови процеси от управлението на пътната  

безопасност. Положени са цели, чрез които да се индикира  

ефективното изпълнение: 50% намаление в броя  

на участъците с концентрация на ПТП и 30% намаление в броя 

на загиналите и тежко ранените вследствие на ПТП към края 

на 2025 г. За подпомагане изпълнението на така заложените 

цели се планира инвестиция, която ще протича паралелно  

с предвидените в плановете за действие на централно,  

областно и общинско ниво мерки за повишаване на БДП. 
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Завърши първата фаза от проекта  

EU ROAD SAFETY EXCHANGE 
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Завърши първата фаза от проект EU ROAD SAFETY EXCHANGE - 

три-годишно сътрудничество на страните партньори. 

Зам.-председателят на Държавна агенция „Безопасност  

на движението по пътищата“ доц. Димитър Илиев  

и инж. Иван Петков представиха работата на агенцията  

и новите концепции за подобряването на пътната  

безопасност в България пред членовете на всички 12 страни, 

част от EU ROAD SAFETY EXCHANGE. 
 

„Щастлив съм, че Европейският парламент е поставил като 

приоритет пътната безопасност. Радвам се, че България е 

част от този проект и може да ползва опита и добрите  

практики на отличниците в пътната безопасност“, каза  

Димитър Илиев. 
 

Въпреки че европейските пътища са най-безопасните в света 

и пътната безопасност се е подобрила значително  

през последните десетилетия, броят на смъртните случаи  

и тежките наранявания все още е твърде висок.  

През 2018 г. загиналите при пътни произшествия в рамките  

на ЕС са над 25 000. Въпреки че това е спад от 21%  

в сравнение с 2010 г., за 2017 г. той възлиза едва на 1%. 
 

Съществуват разлики в политиките и реализирането  

на проектите в областта на пътната безопасност в различните 

държави-членки на ЕС. EU ROAD SAFETY EXCHANGE има за цел 

да се справи с тези различия и свързва експерти от Австрия, 

България, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, Нидерландия, 

Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция за обмен  

на опит в областта на пътната безопасност. 
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Стартира подготовката на кампания за подобряване  

на безопасността по пътищата в област Перник 
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Експерти от държавната агенция участваха в заседание  

на Областната комисия по безопасност на движение  

по пътищата - Перник. Под председателството на областния 

управител г-н Кирил Стоев беше отбелязан старта  

на кампания за подобряване на пътната обстановка. 

Тя обхваща широк кръг партньорства в областта  

на действията на Единната спасителна система при реакция 

след настъпило ПТП, идентифициране и обезопасяване  

на критичните пътни участъци с оптимизиране на контролната 

дейност по тях, и възпитаване на отговорна култура  

за поведения на пътя сред децата и учениците. Кампанията 

цели да подобри взаимодействието между партньорските 

институции на областно ниво. Непосредствено предстои  

провеждане на регионално учение за действие  

при пътнотранспортно произшествие с пострадали. 
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Лектори от екипа на ДАБДП - инж. Мария Ангелова, д-р, 

и Росен Рапчев, проведоха специализирано онлайн обучение  

за над 300 представители на общински администрации  

и секретари на областни комисии по безопасност  

на движението по пътищата 
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Фокусът на обучението беше градската среда - различните 

аспекти на безопасната мобилност, които следва да се  

вземат предвид в процеса на управление на пътната  

безопасност за развитие на щадяща пътна инфраструктура.  

Целта на обучението е да се подпомогне дейността  

на общинските администрации и секретариата на ОКБДП  

в областта на БДП, като се повиши експертният капацитет, 

застъпвайки основни акценти от ефективното изпълнение 

на дейностите. Поставен беше практически фокус 

на важни въпроси от различните етапи от цикъла  

на управление на БДП: обследване, анализ, приоритизация, 

планиране, технически решения и бюджетиране.  
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Лектори от екипа на ДАБДП - инж. Иван Табаков,  

инж. Иван Петков и Росен Рапчев, проведоха втори кръг  

от обучение на тема „Организация и безопасност  

на движението“  
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На 16.06.2022 г. в гр. Хисаря се проведе втората част  

от съвместното обучение от ДАБДП и началници отдел/

сектори пътна полиция към ОДМВР, посветено на 

организацията и безопасността на движението. По време  

на семинара бяха разисквани темите:  „Пешеходни пътеки – 

критерии и принципи“, „Новости в установяването на участъци 

с концентрация на пътнотранспортни произшествия“,  

„Обхват и съдържание на проекти за организация  

и безопасност на движението“, „Временна организация  

и безопасност на движението“, „Предприемане на мерки  

по обезопасяване на местата за контрол от страна  

на полицейските служители при изпълнение на своите  

задължения на пътя“ и обучение за правилно поставяне  

на системи за обезопасяване на деца в автомобила  

и на какво следва да се обръща внимание  

при осъществяване на контрол от служителите  

на пътна полиция. 
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Експерти по пътна безопасност обсъдиха на семинар  

проблемите при наказателно преследване на причинителите 

на тежки пътни произшествия със загинали и ранени  
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Семинарът се проведе в навечерието на Националния ден  

на безопасността на движението по пътищата. Експерти, 

представители на институции и медии обмениха знания  

и предложения за законодателни промени в сферата  

на пътната безопасност. Събитието беше организирано  

от Фондация „Отворена длан“, в партньорство с Държавната 

агенция „Безопасност на движението по пътищата“  

и Българската асоциация на пострадали при катастрофи.  

Представителят на ДАБДП г-н Росен Рапчев запозна  

аудиторията със значимостта на причинно-следствените  

връзки при установяване на вината за ПТП със загинали 

и ранени. Вследствие на дискусията бяха направени  

и предложения за промени в нормативната уредба  

в България, които биха довели до реални резултати  

при налагането на наказания на причинителите  

на тежки пътни инциденти.  
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В град Попово се проведе заключителният кръг  

от Националното състезание по БДП за ученици 
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От 17 до 19 юни 2022 г. в гр. Попово се проведе Национално 

състезание по безопасност на движението по пътищата  

за възрастова група VIII – X клас. Дейността се организира  

и провежда в изпълнението на държавната политика по БДП, 

насочена към насърчаване на учащите се към безопасно  

поведение на пътя и е включено в календара на МОН  

за ученическите олимпиади, националните състезания 

и такива по професии през учебната 2021/2022 година.  

Основна цел на мероприятието е подпомагане  

на възпитаването и обучението на учениците  

за спазването на правила и формирането на култура  

за безопасно поведение на пътя. Националното състезание 

по БДП се провежда за втора поредна година с организатор 

Министерство на образованието и науката, съвместно  

с Регионалното управление на образованието - Търговище,  

и в партньорство с Държавна агенция „Безопасност  

на движението по пътищата“. 



 

АКТУАЛНО 
14 

Проведе се петото поредно издание на кампанията 

„Най-добър млад шофьор на България“ 
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„Най-добър млад шофьор на България е нашето  

предизвикателство към водачите на възраст до 26 години.  

С него ние ги призоваваме да се включат и да докажат, че 

много от младите шофьори у нас са способни и знаещи, 

обратно на масово наложеното мнение в по-възрастните  

водачи. В предходните издания се включиха над 15 000 млади 

шофьори и сме щастливи, че кампанията бързо се  

превръща в една добре работеща обща кауза между  

младите шофьори, неправителствения сектор, държавата  

и бизнеса за по-безопасни пътища в България“, заяви  

инж. Емил Панчев, председател на Съюза на българските  

автомобилисти. Сред партньорите на кампанията са Главна 

дирекция „Пътна полиция“ към ГДНП, Българският Червен 

кръст, Държавна агенция „Безопасност на движението  

по пътищата“, Столична община, фондация „София -  

европейска столица на спорта“. 



 

АКТУАЛНО 
15 

Международна конференция, посветена на безопасността 

на движението „Визия Нула за Балканите“ 
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По инициатива на Българска браншова асоциация  

„Пътна безопасност“ и Международна пътна федерация  

на 1 и 2 юни 2022 г. се проведе международна  

конференция „Визия Нула за Балканите“. Тя беше посветена  

на интегрирания подход „Визия Нула“ - неговите принципи  

и възможности за прилагане, с цел постигане на нула  

загинали и тежко ранени в ПТП към 2050 г. В мероприятието 

взеха участие над 380 представители на национални  

и международни организации, експерти, научни работници. 

Споделен беше положителен опит, резултати от научни  

изследвания и конкретни решения за повишаване качеството 

на отделните елементи на пътнотранспортната система,  

както и взаимодействието между тях. Инж. Иван Табаков 

от ДАБДП представи темата „Пътната безопасност -  

общият език на Балканите" . 


