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ПЛАН-ПРОГРАМА  
 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г. 

 

Дата: 29.03.2019 г. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основна цел на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011–2020 г. е 

постоянното ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия и броя на загиналите и ранените граждани.  

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград е създадена със Заповед на областния 

управител ОА-РК-470 от 26.09.2013 г. във връзка със  Закона за движението по пътищата.  

Правното основание за изготвяне на План-програмата и за дейността на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата за област Благоевград е на основание § 1а, ал. 1, от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, на 

основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията,  както и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област с административен център Благоевград. 

Настоящият план за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Област Благоевград цели да се повиши 

безопасното използване на МПС за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия за всички участници в движението. В по-

голямата си част пътнотранспортните произшествия са предвидими, тръгвайки по веригата от събития довели до тежка катастрофа се 

установява, че някъде тази верига е могло да бъде прекъсната, за да не се повтарят едни и същи събития, при които загиват хора. В тази 

връзка Областна администрация Благоевград въведе вътрешни правила от мерки  с цел предпазване служителите, работниците, техните 

семейства и другите участници в движението по пътищата при управляване на служебни или лични автомобили в изпълнение на 

служебни задължения. Предвиждат се организиране на дискусии по проблемите на безопасността на движението по пътищата и в 

населените места на област Благоевград, обучителни беседи за деца в предучилищна и училищна възраст. Въвеждане на засилен 

контрол на техническата изправност на моторните превозни средства, периодично обновяване/възстановяване на хоризонталната 

маркировка по улиците с висока интензивност на движението и поддържане в постоянна изправност на пътните знаци и светофарните 

уредби. Анализ на състоянието на опасни участъци и конфликтни кръстовища, и предприемане на мерки за ограничаване на скоростта 
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и допълнителното им обезопасяване. Подобряване на координацията между държавните и общинските органи и постигане на активен 

обмен на информация и ефективно взаимодействие по проблемите на безопасността на движението. Засилен и ефективен контрол 

върху водачите на МПС и останалите участници в движението, за спазване на Закона за движение по пътищата по републиканската и 

общинската пътни мрежи (РПМ и ОбПМ) и по улиците с висока интензивност на движение в населените места от областта. 

 

/описва се правното основание за дейността на областната комисия по БДП и изготвянето на настоящия документ; кратко резюме 

на съдържанието на План-програмата/  

 

 

РАЗДЕЛ 1 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

 

План-програмата за подобряване безопасността на движението по пътищата е разработена в съответствие с одобрената 

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2012-2020 г., 

приета с Решение на Министерски съвет № 946 от 22 декември 2011 г. отчитайки конкретната пътнотранспортна обстановка и 

характерните местни условия. Програмата задава насоки за изпълнение на националната и регионалната политика за подобряване 

условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти. Предмет на План-програмата са 

обществените отношения, факти и обстоятелства, оказващи неблагоприятно влияние върху безопасността на движението на 

територията на област Благоевград и в същото време всичко онова, което притежава противодействащ ефект спрямо тях. Във връзка с 

Националната и Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата, в План-програмата е заложено 

периодично освежаване на пешеходните пътеки  и пътната маркировка пред   училища, детски градини и кръстовища в населени 

места,  контрол по спазване на сигнализацията, маркировка  правилно паркиране в градове, села, около училища и детски градини, 

безопасно поведение на участниците в движението, повишаване безопасността на пътната инфраструктура, управление на 

безопасността в населените места, повишаване на безопасността  по общинските пътища, засилена контролна дейност и 

усъвършенстване на системата за медицинска помощ, мерките за повишаване на гражданската информираност - кампании, конкурси, 

състезания, викторини по проблемите на безопасността на движение и мерки за подобряване управлението на безопасността на 

движението.  

Ефективността на политиката за осигуряване на безопасност на движението по пътищата до голяма степен зависи от 

интензивността на контрола по спазване на правилата за движение. Контролът по спазване на правилата за движение остава ключов 

фактор за създаване на условия за значително намаляване на смъртните случаи и нараняванията особено когато е широко оповестен.  
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/описват се: 

 

- връзката на План-програмата с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на 

Република България за периода 2011 - 2020 г.;  

- връзката с Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в областта 2012-2020 г.; 

- връзката с актуални акценти от държавната политика за подобряване безопасността на движението по пътищата / 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

СЪСТОЯНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА 

 

Направените анализи в края на 2018 г. върху състоянието на пътната безопасност показват, че пътнотранспортната обстановка в 

област Благоевград между 2018 г. и 2017 г. се подобрява. В сравнение с 2017 г. на територията на региона е регистрирана устойчива 

тенденция на спад, като на тежки пътнотранспортни произшествия, така и на общо регистрираните пътнотранспортни произшествия 

(ПТП). Тук е мястото да се отбележи, че и през 2017 г. също е отчетен чувствителен спад при пътнотранспортните произшествия. 

През 2018 г. благодарение на положените усилия от страна на различни институции, ведомства и организации, имащи 

отношение по проблемите на безопасност на движението (БД), на територията на областта е регистрирана устойчива тенденция на спад 

при убитите при  ПТП.   Допуснати са 1032 /-134/ пътнотранспортни произшествия, като от тях 295 /+7/ бр. тежки ПТП с 18 /-8/ убити и 

377 /+26/ ранени граждани.    

 Анализът на ПТП сочи, че основната причина за допуснатите ПТП е най-вече лошата дисциплина на участниците в движението 

97% от които са водачите на МПС.  Едва 3% е дяла на пешеходците при реализирането на ПТП, при условие, че почти една трета от 

всички тежки ПТП са с участието на пешеходци. 

През 2018 г. на територията на област Благоевград се откроиха два броя участъка с концентрация на пътнотранспортни 

произшествия отговарящи на изискванията на Наредба №5/2011год. на МРРБ и МВР. Единия от участъците е многогодишен на 

първокласен път №1, Е-79,  в района на тунел „Железница“ километър 370+700 и 371+000. Втория е нов участък на път II-19, община 

Банско,  завой в района на километър 52+000 до 52,500.  

За установяване и обезопасяване на участъците със съвместна Заповед № РД-11-6/21.01.2019 г. и №244з-193/22.01.2019 г. на ОПУ и 

ОДМВР, е създадена Регионална комисия с представители на  ОПУ Благоевград и ОДМВР Благоевград.     

За подобряване безопасността на движението на пешеходците са изпълнени различни дейности, като някои от тях са изграждане 

на допълнително осветление на най-натоварените пешеходни пътеки, извършван е значителен брой проверки за намаляване 

интензивността и скоростта на движението в райони на училища, детски градини и площадки, изградени са изкуствени неравности за 

ограничаване на скоростта, проведени са обучителни програми за ученици и деца в детски градини. 
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/представя се кратко резюме на фактологическата обстановка, констатациите, заключенията и тенденциите от последния 

годишен Доклад за подобряване на дейността по безопасността на движението по пътищата/ 

 

РАЗДЕЛ 3 

ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА  

 

Плана за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на област Благоевград се съобразява с 

Националната визия за безопасност на движението на Р. България за 2011 – 2020 г. „БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО Е ПРАВО 

И ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ЖИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. 

Целта на програмата е намаляване на последствията от ПТП  спрямо тези от преходни години съобразно целите, поставени в 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2012 – 2020 г. 

Едни от основните цели заложени в програмата са :  

- намаляване на броя на убитите и тежко ранените при ПТП в област Благоевград; 

- изучаване и внедряване на положителните европейски и световни практики във връзка с подобряване на безопасността на 

движението по пътищата; 

- подобряване на знанията и уменията на участниците в движението; 

- повишаване ролята на контрола по спазване на правилата за движение; 

- използване на съвременни технически средства и системи за контрол; 

- работа с целеви групи – участници в движението по пътищата; 

- подобряване маркировките при всички детски ясли, детски градини и учебни заведения на територията на Област Благоевград; 

- подобряване състоянието на пътната инфраструктура; 

- подобряване качеството на дейностите при оказване на първа долекарска и специализирана медицинска помощ и на грижите за 

намаляване на последствията от ПТП; 

- медийни кампании за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Благоевград. 

Приоритетите на План-програмата са ограничаване влиянието на превишената и несъобразена скорост, защото превишената и 

несъобразена скорост са основната, най-често срещана причина за загуба на управление на МПС, за удължения спирачен път и 

тежестта на повреди на човешкото тяло при ПТП. Най-често поради несъобразена и превишена скорост водачът на МПС не е в 

състояние да осъществи основното си задължение от ЗДвП „да контролира непрекъснато пътното превозно средство, което управлява”. 

Правилният избор на скоростта за пътуване гарантира качеството на придвижване. Много често водачите забравят, че човешкото тяло 

трудно понася механични удари, лесно е ранимо и има праг на поносимост. Повишаване знанията на участниците в движението за 

влияние на скоростта върху безопасността на движението, ускорено изграждане на елементи от инфраструктурата, осигуряващи 
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спазването на въведените скоростни режими, намаляване броя на водачите, управляващи под въздействие на алкохол, наркотици или 

други упойващи вещества, ограничаване на разсейването по време на шофиране. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

/представят се: 

 

-  визията, целите и приоритетите на План-програмата, като се обосновават  и основават на база: Националната стратегия 

за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.; Областната 

стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в областта 2012-2020 г.; актуални акценти от 

държавната политика за подобряване безопасността на движението по пътищата; фактологическата обстановка, 

констатациите, заключенията и тенденциите от последния годишен Доклад за подобряване на дейността по безопасността 

на движението по пътищата/ 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

РОЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 

Ролята на областната комисия в процесите свързани с намаляване на пътния травматизъм е голяма, тя е регионалният двигател, 

който свързва отделните населени места с държавната политика по безопасност на движението по пътищата. Комисията синхронизира, 

регулира, планира в кратък и дългосрочен план действията на институциите на регионално ниво, взаимодейства с неправителствен 

сектор в посока пътна безопасност.  

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Благоевград играе важна роля в увеличаване на 

количеството и качеството на провежданата превенция на ПТП. Тя координира и контролира проблемите по безопасността на 

движението на областно ниво, разработва програма с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата на областно 

ниво, при необходимост могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретно възложени задачи, изготвя ежегоден доклад за 

състоянието на безопасността на движението по пътищата на областно ниво. 

........................................................................................................................................................................................................................... 

/представят се: 

 

- аспектите, свързани с повишаване ролята на областната комисия по проблемите на безопасността на движение по 

управление на свързаните процеси, с оглед утвърждаването й като регионален двигател на държавната политика по 

безопасност на движението по пътищата на областно ниво;  

- дейността на комисията в контекста на новия модел за управление на пътната безопасност в Република България; 
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- методиката за контрол, мониторинг и оценка на изпълнението на предвидените конкретни мерки/ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2020 Г. 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 

/представят се конкретни мерки, които се базират на: Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.; Областната стратегия за подобряване безопасността на движението 

по пътищата в областта 2012-2020 г.; актуални акценти от държавната политика за подобряване безопасността на движението 

по пътищата; фактологическата обстановка, констатациите, заключенията и тенденциите от анализа на последния годишен 

Доклад за подобряване на дейността по безопасността на движението по пътищата/ 

 

 
Наименование 

на мярката 

Механизъм за 

въздействие  

Период 

на 

изпълне

ние  

Финансо

в ресурс  

Източник 

на 

финансиран

е  

Очакван 

резултат  

Индикатор за 

изпълнение  

Отговорна 

институция  

Целеви 

групи   

Срок за 

изпълнен

ие 

 

Приоритет: Приоритетите на План-програмата са опазване на човешкия живот и предпазване от пътнотранспортен травматизъм, 

ограничаване влиянието на превишената и несъобразена скорост, създаване на условия за постоянно намаляване на броя на ПТП и 

броя на пострадалите граждани от 

тях.............................................................................................................................................................................................. 

 

Цел: Целта на програмата е намаляване на последствията от ПТП  спрямо тези от преходни години съобразно целите, поставени в 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2012 – 2020г 

............................................................................................................................................................................................................... 

 

Мярка: 

.................... 

         

Контрол на 

извършваните 

Контролна 

дейност и 

2019г.-

2020г. 

     

бюдже

        ИА 

АА 

Намаляване на 

пътнотранспо

Брой 

проведени 

ОО“АА“ Водачи за 

обществе

2019г.-

2020г. 
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ремонти 

и техническо 

обслужване на 

ППС, с 

които се 

извършват 

обществени 

превози 

превенция т на 

ИА АА 

ртн 

ия 

травматизъм 

проверки н 

превоз на 

пътници и 

товари 

Извършване на 

контрол по 

спазване на 

режимите на 

движение 

и на почивките 

от 

водачи за 

обществен 

превоз на 

пътници и 

товари, както 

на пътя 

така и в 

предприятият

а 

Контролна 

дейност и 

превенция 

2019г.-

2020г. 

    -         - Намаляване на 

пътнотранспо

ртн 

ия 

травматизъм 

Брой 

проведени 

проверки 

ОО „АА“ Водачи за 

обществе

н 

превоз на 

пътници и 

товари 

2019г.-

2020г. 

Внедряване на 

система 

от мерки за 

предпазване на 

служителите 

на 

Областна 

администраци

Информиран

ост  и 

превенция 

постоя

нен 

    -          - Предпазване 

на 

служителите 

на 

Областна 

администраци

я 

Благоевград 

Изготвени 

вътрешни 

правила 

Областна 

админист

рация 

Благоевгр

ад 

Областна 

админист

рация 

Благоевгр

ад 

30.06.20

19 г. 
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я 

Благоевград 

от 

пътнотранспр

тни 

произшествия 

и наранявания 

при управление 

на служебни 

автомобили 

или лични в 

изпълнение на 

служебни 

задължения 

 

от 

пътнотранспр

тни 

произшествия 

и наранявания 

при 

управление на 

служебни 

автомобили 

или лични в 

изпълнение на 

служебни 

задължения 

 

Провеждане 

на 

съвместни 

проверки с 

изпълнителна 

агенция 

„Автомобилна 

администраци

я" на 

МПС за 

обществен 

превоз на 

пътници и 

товари за 

извършване 

на 

нерегламентир

Контролна 

дейност и 

превенция 

  2019г.-

2020г. 

       -        - Ограничаване 

на 

Нерегламенти

раните 

превози 

Брой 

проведени 

проверки 

ОДна 

МВР 

Благоевгр

ад, 

ОО„АА“ 

Всички 

участници 

в 

движение

то 

2019г-

2020г. 
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ани 

превози 

Включване на 

семействата в 

процеса 

на възпитание 

и 

обучение по 

БДП 

Организиран

е на 

разговори и 

дискусии в 

родителски

те 

срещи на 

тема 

безопасност 

на 

движението 

по 

пътищата 

Септем

ври – 

октомв

ри 2019 

г. 

   -          - Семейната 

среда и 

възпитанието 

при 

култура на 

движение у 

децата 

и учениците 

Брой 

проведени 

родителски 

срещи 

РУО, ДГ, 

училищат

а и 

Пътна 

полиция 

Родители 

на 

децата от 

ДГ 

и 

учениците 

Септемв

ри-

октомвр

и 2019г. 

Подобряване 

на 

координацият

а между 

институциите 

и постигане на 

активен обмен 

на информация 

и ефективно 

взаимодействи

е по 

проблемите на 

безопасностт

а на 

движението. 

Провеждане 

на работни 

срещи 

периоди

чен 

огранич

ен 

       - По добър 

контрол върху 

водачите на 

автомобили и 

пешеходците 

положителен ОКБДП институц

ии 

31.12.20

19г. 

Периодично 

обновяване на 

Извършване 

на ремонтни 

периоди

чен 

огранич

ен 

Общински 

Бюджет 

Осигуряване 

на по добро 

положителен Общини, 

ОПУ 

Всички 

водачи на 

31.12.20

19г. 
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пътната 

маркировка и 

подмяна на 

повредени/уни

щожени пътни 

знаци 

дейности и 

Оператив

ни 

програми 

качество на 

пътната 

настилка и 

обезпечаване с  

пътни знаци и 

полагане на 

маркировка 

МПС 

както и 

пешеходци

те. 

Навременно и 

качествено 

изпълнение на 

планираните 

през 2019 г. 

основни и 

текущи 

ремонти на 

пътищата от 

областта, с 

последващо 

нанасяне на 

пътна 

маркировка и 

подмяна на 

повредени/уни

щожени пътни 

знаци 

Извършване 

на ремонтни 

дейности 

периоди

чен 

огранич

ен 

Общински 

Бюджет 

и 

Оператив

ни 

програми 

По добро 

урегулиране на 

движението 

по пътищата 

положителен Общини, 

ОПУ 

Всички 

водачи на 

МПС 

както и 

пешеходци

те. 

31.12.20

19г. 

          
Интерактивни 

обучения 

демонстраци

и 

01.01.20

19г. 

/31.12.20

19г. 

- - Придобиване на 

знания и умения 

за БДП 

Проведени 

обучения, 

демонстрации 

РЗИ,  

отдел 

„ПБПЗ“ 

Деца 

ученици 

Студенти 

Родители 

Водачи на 

МПС 

31.12.201

9г. 

Информационни Разпростран 01.01.20 - - Повишена Реализирани РЗИ,  Деца 31.12.201
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кампании ени здравно-

информацион

ни материали 

/РЗПМ/ 

19г. 

/31.12.20

19г. 

информи-

раност на 

участниците  в 

ПД 

кампании отдел 

„ПБПЗ“ 

ученици 

Студенти 

Родители 

Водачи на 

МПС 

9г. 

видеоклипове онагледяване 01.01.20

19г. 

/31.12.20

19г. 

- - Формиране на 

здравосло-вен 

начин на 

живот и пътна 

култура  

Брой 

излъчвания 

Отдел 

“ПБПЗ“ 

Деца 

ученици 

Студенти 

Родители 

Водачи на 

МПС 

31.12.201

9г. 

радиоклипове озвучаване 01.01.20

19г. 

/31.12.20

19г. 

- - Формиране на 

здравосло-вен 

начин на 

живот и пътна 

култура 

Брой 

предавания 

Отдел 

“ПБПЗ“ 

Деца 

ученици 

Студенти 

Родители 

Водечи на 

МПС 

31.12.201

9г. 

Анализ на 

състоянието 

на опасни 

участъци и 

конфликтни 

кръстовища на 

територията 

на областта и 

предприемане 

на мерки за 

ограничаване 

на скоростта 

и 

допълнително

то им 

обезопасяване 

Планиране и 

прогнозиран

е на 

дейностите 

за 

намаляване 

на 

пътнотранс

портн 

ия 

травматизъ

м 

периоди

чен 

      -         - Изготвяне на 

актуална 

картина 

на 

състоянието 

на 

безопасностт

а на 

движението в 

област 

Благоевград 

Превенция с 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

Предприети 

мерки за 

намаляване на 

пътнотрансп

ортния 

травматизъм 

Общини, 

ОПУ,ОД 

на МВР 

Благоевгр

ад 

Всички 

водачи на 

МПС 

както и 

пешеходци

те. 

периоди

чен 

Преглед на Извършване 15.04.20     -          - Превенция с положителен Общини, Всички 30.09.20
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състоянието 

на 

хоризонтална

та и 

вертикална 

маркировка 

преди 

пролетно-

летния и 

есенно-зимния 

сезон  

на проверки 19г. 

30.09.20

19г. 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

РУ водачи на 

МПС 

както и 

пешеходци

те 

19г. 

Преглед на 

пътната 

мрежа за 

готовност  и 

за 

експлоатация 

при есенно-

зимни условия  

и координация 

на 

институциите 

за осигуряване 

безопасностт

а на движение 

Извършване 

на проверки 

31.10.20

19г. 

     -        - Превенция с 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

положителен Общини, 

ОД на 

МВР 

Благоевгр

ад,РУ 

Всички 

водачи на 

МПС 

както и 

пешеходци

те 

2019г. 

Осъществяван

е 

на пътен 

контрол в 

близост до 

детските и 

учебни 

Регулиране 

на 

движението 

в 

районите 

около 

детските и 

2019- 

2020 г 

бюдже

т на 

ОД 

на МВР 

– 

Благоев

град 

ОД 

на МВР – 

Благоевгр

ад 

Осигуряване 

безопасностт

а на 

пешеходците 

Брой 

извършени 

проверки и 

брой 

установени 

нарушения за 

годината 

Сектор 

,,Пътна 

полиция“ 

Деца и 

ученици 

от 

различни 

възрастов

и 

групи 

Целогод

ишен 
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заведения учебни 

заведения 

Да се засили 

контрола по 

спазването на 

ограниченията 

на скоростта 

и управление 

на МПС след 

употреба на 

алохол от 

водачите 

Извършване 

на проверки 

постоя

нен 

    -          - Превенция с 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

положителен ОД на 

МВР 

Благоевгр

ад 

Всички 

водачи на 

МПС 

постоян

ен 

Да продължи 

планирането и 

провеждането 

на 

специализиран

и полицейски 

операции за 

подобряване на 

обстановката 

на 

безопасност 

на 

движението в 

районите с 

концентрация 

на ПТП , 

както и към 

водачите, 

движещи се с 

превишена 

Извършване 

на проверки 

постоя

нен 

    -           - Превенция с 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

положителен ОД на 

МВР 

Благоевгр

ад 

Всички 

водачи на 

МПС 

както и 

пешеходци

те 

постоян

ен 
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скорост в 

населените 

места и 

отнемащи 

предимство на 

пешеходците 

на 

пешеходните 

пътеки  

Подобряване 

взаимодействи

ето с 

кметовете на 

населените 

места в 

областта , с 

обществени 

организации и 

медиите за 

повишаване 

ефективностт

а от 

превантивнат

а дейност по 

проблемите на 

безопасностт

а на 

движението 

Провеждане 

на работни 

срещи 

периоди

чен 

     - Финансир

ане от 

бюджета 

на 

Областна 

админист

рация 

Благоевгр

ад 

Предприемане 

мерки за 

намаляване на 

пътнотранспо

ртн 

ия 

травматизъм 

и 

разрешаване 

на 

проблеми, 

свързани с 

безопасностт

а на 

движението 

по 

пътищата 

Проведени 

заседания на 

ОКБДП и 

работни 

срещи; взети 

решения по 

проблеми, 

свързани с 

безопасностт

а на 

движението 

по 

пътищата 

Областна 

комисия 

по БДП 

Обществе

ни 

организац

ии, медии, 

общини 

периоди

чен 

Поставянето 

на предпазни 

мрежи на 

опасните 

Извършване 

на ремонтни 

дейности 

периоди

чен 

     -       - Превенция с 

цел 

намаляване 

риска от ПТП 

положителен ОПУ Всички 

водачи на 

МПС 

както и 

постоян

ен 



15 

 

откоси и 

почистването 

им от паднал 

скален 

материал  

пешеходци

те 

          

 Обучение по 

БДП на 

педагогически

те 

специалисти 

от училища и 

детски 

градини от 

област- 

Благоевград 

Провеждане 

на 

обучителни 

програми 

01.03-

09.09.20

19г 

училищ

а 

Училища и 

ДГ- 

собствено 

финансир

ане 

Придобиване 

на знания и 

умения за БДП 

положителен РУО- 

Благоевгр

ад 

Учители 

от 

училища и 

детски 

градини 

До 

01.09.20

19 г. 

Изграждане на 

училищни 

комисии по 

БДП в училища 

и ДГ 

Извършване 

на 

организацио

нни 

дейности 

01.03-

01.09.20

19г. 

училищ

а 

Училища и 

ДГ- 

собствено 

финансир

ане 

Придобиване 

на знания и 

умения за БДП 

положителен Училища и 

ДГ от 

област - 

Благоевгр

ад 

Педагози 

от 

училища и 

ДГ 

До 

01.09.20

19 г. 

 Участия на 

деца и ученици 

в регионални и 

национални 

състезания и 

инициативи 

свързани с 

обучението по 

БДП 

Провеждане 

на 

обучителни 

програми и 

съзтезания 

постоя

нен 

училищ

а 

Училища и 

ДГ- 

собствено 

финансир

ане 

Повишаване 

на знанията 

по БДП и 

подобряване 

на пътната 

култура 

положителен РУО- 

Благоевгр

ад 

 Постоян

ен  

Текущ ремонт 

и освежаване 

Извършване 

на ремонтни 

01.04.20

19- 

4000 собствен Подобряване 

организацият

положителен Община 

Белица 

Всички 

водачи на 

31.12.20

19 г. 
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маркировката 

на пешеходни 

пътеки и 

подмяна на 

пътни знаци 

дейности 31.12. 

2019 

а на 

движението 

МПС 

както и 

пешеходци

те 

 

          

Популяризиран

е 

ролята на 

Областната 

комисия по 

БДП 

пред 

общественост

та 

и осигуряване 

на 

прозрачност 

в работата й 

Публикуване 

на 

информация 

за 

дейността 

на 

комисията 

на 

сайта на ОА 

2019- 

2020 г 

    -          - Проведени 

заседания, 

кампании 

и инициативи 

Брой за 

годината 

ОКБДП 

местните 

средства 

за 

масова 

информац

ия 

Обществе

но 

стта 

Целогод

ишен 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО   

 

Очакваните резултати са - опазване живота и здравето на всички участници в пътното движение; намаляване броя на ПТП на 

територията на областта;  подобряване организацията и безопасността на движение в областта ; намаляване на последствията от 

пътнотранспортните произшествия; повишаване информираността на участниците в движението.  

Контролът по изпълнението на програма от мерки ще се осъществява ежегодно от комисията по безопасност на движението по 

пътищата, отчитайки статистическите показатели, предоставяни от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - гр. Благоевград, отчет на 
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РИО на МОН, РЗИ, ОПУ и отчетите за изпълнение на Общинските програми за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата. 

Ръководителите на отговорните институции ще осъществяват постоянен вътрешно административен контрол относно 

извършването на предвидените в План-програмата дейности. Осигуряването на комуникация и взаимодействие между 

административните структури и организации, свързани с безопасността на движението по пътищата се осъществява от областния 

управител на област Благоевград чрез провеждане на заседания на работни групи и комисии. 

Основната цел на контрола на движението по пътищата е да намали нарушенията на движението, като повиши обективната и 

субективната вероятност за залавяне на нарушителите и създаде възпиращи и възпитателни мерки за всички участници в движението. 

Контролът трябва да идва съвместно от всички институции, да започва от най-рана възраст още в семейна среда, да продължава в 

предучилищна и училищна възраст, чрез различни обучителни пиеси, състезания, викторини и стигайки до етапа на дееспособен, 

пълноправен участник в движението по пътищата с изградена култура на придвижване. 

Докладите, които се представят на заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област 

Благоевград от  „Пътна полиция“ ОД на МВР –Благоевград са красноречиви и сочат, че пътнотранспортната обстановка в област 

Благоевград се подобрява, регистрирана е устойчива тенденция на спад, както на тежките пътнотранспортни произшествия, така и на 

общо регистрираните ПТП.  

 
/представят се: 

 

- очакваните ефекти и резултати от предвидените мерки върху държавната политика по безопасност на движението по 

пътищата на областно ниво; 

- методика за контрол, мониторинг и оценка на изпълнението, с която да се получи до колкото е възможно измеримо 

фактическо състояние на прогреса/ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата програма е изготвена въз основа на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. и подлежи на актуализация при настъпване на нормативни промени. 

Крайният успех ще зависи от готовността на отделните институции, организации и гражданското общество на територията на област 

Благоевград за подкрепа на промените, които са необходими, за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Важно 

значение трябва да се обърне и на финансовото обезпечаване на политиката за безопасност на движението, тя играе ключова роля за 

постигането на определените цели. Според световните финансови експерти финансирането е основната движеща сила на прогреса в 

намаляването на пътния травматизъм. 


