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ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ 

НА ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Методически указания за подготовка на Годишен доклад за изпълнение на 

областната политика по БДП за 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА  

ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,  

 

Съгласно предвижданията на Националната стратегия за БДП 2021-2030 г., приета с 

Решение №775/26.10.2020 г. на Министерския съвет, в срок до 1-ви март 2021 г. в 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) следва да се 

представи попълнен образец 6.0 Годишен доклад за изпълнение на областната политика по 

БДП. Предвид това в срок до 15-ти февруари 2021 г. членовете на ОКБДП следва да 

представят на секретариата на ОКБДП информация от своите компетенции, която да се 

включи в систематизирането на цялостния доклад. За обезпечаване на докладването 

секретариатът на ОКБДП следва своевременно да организира, разяснява, подпомага и 

координира получаването на тази информацията в срок до 15-ти февруари 2021 г., като 

следи за нейната яснота и изчерпателност. 
 

За да подпомогнем този процес, с настоящото писмо представяме на Вашето 

внимание следните констатации и указания:  
 

1. Изпълнението и докладването от ОКБДП на мярка №100 от Плана за действие за БДП 

за 2020 г. относно предприемане на цялостни обходи и огледи на състоянието на 

общинската и уличната пътна мрежа съвместно между общинските администрации и 

ОДМВР през есента на 2020 г. следваше да обезпечи: добиване на ясна представа за 

съществуващите проблеми; последващ анализ с оглед търсене на подходящи решения 

за преодоляването им чрез областната план-програма за 2021 г.; включване на 

информацията в годишния областен доклад за БДП. При прегледа на получените 

доклади от обходите констатирахме системни слабости, които възпрепятстваха 

събирането и систематизирането на данните на ниво община, област и ДАБДП: а/ На 

места графикът на обходите не беше своевременно изготвен, съответно 

организацията по координиране на усилията на общините и ОДМВР не беше 

подходящо обезпечена, въпреки изричното напомняне от страна на ДАБДП за 

изпълнението на тази планирана мярка. Използвам случая да обърна внимание, че 

областната план-програма ежегодно предвижда регулярни обходи в рамките на една 

календарна година с цел осъществяване на огледите системно и в пълнота, което да 

позволи създаване на пълноценна база данни с натрупване и надграждане на 

информацията – ангажименти, регламентирани и със закон по отношение на 

администрациите, управляващи пътя. От получените доклади стана видно, че на места 

общините не са осъществявали въпросните обходи текущо през годината и 

реализацията им едва в есенния сезон, след изричните указания на ДАБДП, беше 
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ощетена от гледна точка на недостатъчното време и ресурси. В този смисъл бих искала 

да подчертая важността на регулярното изпълнение на тази мярка, за да се избегне 

нейния „извънреден“ характер, който практически възпрепятства ефективното 

постигане на целта й и качеството на резултатите от нея. Ето защо препоръчвам на 

ръководството на ОКБДП да обръща специално внимание на този процес 

своевременно с оглед подобряване на координацията между заинтересованите 

институции. 2/В някой от областните доклади не беше представена изобщо 

информация за част от общините. Това направи обективно невъзможно да се добие 

представя за цялостното състояние на пътната инфраструктура на ниво област, което 

донякъде обяснява и липсата на изискуемата конкретиката на планираните мерки в 

План-програми за 2021 г. В тази връзка считам за целесъобразно ОКБДП да установи 

кои са причините за това с цел преодоляването им. 3/ На много места общините 

представиха непълна и/или лаконична информация по отделните категории (колони) 

на доклада. 4/ липсваше единен подход при представяне на информацията, въпреки 

стандартизирания образец, който предварително бе разработен и разпространен от 

ДАБДП до всички ОКБДП. Това също показва необходимостта от предварителен дебат 

на ниво заседания на ОКБДП за своевременно уеднаквяване на подхода преди 

изпълнението на мярката на територията на дадена област. Предвид 

гореизложеното може да се заключи, че информацията, касаеща 

състоянието на пътната инфраструктура, която следва да се представи и в 

годишния областен доклад, е необходимо да бъде качествено подобрена в 

образец 6.0, за да не се мултиплицират слабостите, допуснати в докладването 

на резултатите от обходите по мярка 100.  
 

2. Коректното и пълното представяне на информацията в образец 6.0 Годишен областен 

доклад е от съществена важност, тъй като тя е основа за: 
 

 реалистични констатации, от които да произтекат и адекватни 

превантивни/саниращи мерки за подобряване на пътната безопасност по 

места, при обективни предпоставки за приоритизация на инвестициите, 

предвид ограничените ресурси; 
 

 обобщаване на състоянието на пътната безопасност по общини и области на 

ниво ДАБДП с цел докладването му в рамките на националния доклад по БДП 

към Министерския съвет; 
 

 търсене на съвместни устойчиви решения за преодоляване на ограниченията 

пред развитието на пътната инфраструктура и подобряването на нейната 

безопасност. Тук специално бих искала да отбележа, че всяка забава в 

набирането на информацията, която да даде пълна картина на състоянието на 

пътната и транспортната инфраструктура, възпрепятства предприемането на 

адекватни мерки на всички нива за постигане на визията на Стратегията по 

направление 4 „Щадяща пътна инфраструктура“.       
 

3. За целите на общия годишен областен доклад (приложение образец 6.0) отделните 

членове на ОКБДП следва да попълнят и представят на секретариата на ОКБДП 

в определения срок (15-ти февруари 2021 г.) следните приложения към Стратегията:  
 

 Приложение образец 6.1 - за общините; 

 Приложение образец 6.2 - за ОДМВР; 

 Приложение образец 6.3 - за ОПУ; 

 Приложение образец 6.4 - за РУО; 

 Приложение образец 6.5 - за ЦСМП; 

 Приложение образец 6.6. - за РЗИ; 

 Приложение образец 6.7 - за БЧК; 

 Приложение образец 6.8 - за ООАА. 

4. Тъй като най-големи затруднения се очакват при попълването и представянето на 

информацията по Приложение образец 6.1 за общините, приложено Ви изпращаме 

линк към разработен от ДАБДП онлайн въпросник, който да подпомогне 

общинските експерти в тълкуването и попълването на информацията в образец 6.1 

относно състоянието на пътната и транспортната инфраструктура. Линкът ще бъде 
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18.1.2021 г.

X  

Signed by: Malina Valentinova Kroumova

активен считано от 19 януари 2021 г. до 15 февруари 2021 г. включително. 

Въпросникът следва да бъде попълнен в срок до 15 февруари 2021 г., като на база 

попълнените въпросник и образец 6.0 Годишен доклад ДАБДП ще извърши анализ на 

представените данни по общини и области с цел включването му в националния 

доклад на ДАБДП до Министерския съвет. Линкът към онлайн въпросника е следният: 

https://forms.gle/oWPgfRSDGuJLbs2o8. 
 

5. С цел оказване на допълнителна подкрепа за общините в ОКБДП при подготовката на 

информацията по Приложение образец 6.1 в периода 25, 26 и 27 януари 2021 г., от 

09.00 ч. ДАБДП ще проведе онлайн обучение за секретарите на ОКБДП и 

представителите на общините в ОКБДП и/или експертите, отговорни за подготовката 

на информацията в частта на състоянието на пътната инфраструктура в общината, в 

т.ч. и попълване на онлайн въпросника по горната точка. По време на обучението 

екипът на ДАБДП ще разясни в детайли всеки раздел и елемент от доклада на 

общините, както и съдържанието и начина на представяне на информацията. В тази 

връзка, моля да осигурите и организирате участието на секретарите на ОКБДП и 

общинските експерти при следния график: 
 

 25 януари 2021 г.: ОКБДП Видин, Враца, Монтана, София – град, Софийска 

област, Перник, Кюстендил, Благоевград. 
 

 26 януари 2021 г.: ОКБДП Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, 

Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора.  
 

 27 януари 2021 г.: ОКБДП Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, 

Разград, Русе, Силистра, Бургас. 
 

Предвид на това, че при предходните обучения много участници срещнаха технически 

трудности с осъществяване на онлайн връзката, предлагаме предстоящото обучение 

да се осъществи от един приемник в заседателната зала на ОКБДП или други 

подходящи места, при спазване на съответните противоепидемични мерки. Линкът 

към виртуалната учебна стая ще Ви бъде изпратен допълнително непосредствено в 

дните преди обучението. Препоръчваме запознаване с въпросника и образец 6.1 

своевременно с цел набелязване на въпроси към ДАБДП, които да бъдат повдигнати 

и разяснени по време на обучението.    
 

В заключение, при въпроси от Ваша страна, екипът на ДАБДП е на Ваше разположение 

на mpetrova@sars.gov.bg и тел. 0885 82 52 21 – Марта Петрова, директор на Дирекция 

Стратегии, анализ и оценка.  
 

Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие!  
 

От името на ДАБДП бих искала Ви изкажа благодарност за пълноценното 

партньорство, професионализма и ежедневната ангажираност на структурите по места в 

общодържавната кауза за опазване на човешките живот и здраве.  

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛИНА КРУМОВА 

 

Председател 

на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ 

https://forms.gle/oWPgfRSDGuJLbs2o8
mailto:mpetrova@sars.gov.bg

