
 

ЦЕЛИ  НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

Съкращения: 

БДП – безопасност на движението по пътищата 

ПТП – пътнотранспортни произшествия 

МПС – моторни превозни средства 

ППС – пътни превозни средства 

 

1. Подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на 

Област Благоевград и постоянно ограничаване на броя на ПТП и намаляване на 

последствията от тях към 2020 г.  

2. Подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на всички 

населени места на територията на Област Благоевград и постоянно ограничаване 

на броя на ПТП и намаляване на последствията от тях към 2020 г.  

3. Подобряване маркировките при всички детски ясли, детски градини и учебни 

заведения на територията на Област Благоевград. 

4. Намаляване броя на загиналите при ПТП в Област Благоевград. 

5. Намаляване броя на ранените при ПТП в Област Благоевград. 

6. Подобряване на организацията и управлението на движението. 

- Активизиране и повишаване ролята на институциите на регионално и местно 

ниво за решаване на проблемите на безопасността на движението по 

пътищата. 

- Активизиране и повишаване ролята на неправителствените организации за 

решаване на проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

- Активизиране и повишаване ролята на частния сектор за решаване на 

проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

- Активизиране на здравната общност на местно ниво в процеса на решаване на 

проблемите на безопасността на движението по пътищата 

- Разширяване на държавно-общественото начало при решаване на проблемите 

на безопасността на движението по пътищата. 

- Насърчаване на алтернативни форми на придвижване 

- Безопасно шофиране през работно време 

- Изучаване и внедряване на положителните европейски и световни практики 

- във връзка с подобряване на безопасността на движението по пътищата 



7. Подобряване на знанията и уменията на участниците в движението. 

В тази връзка следва да се прилага единна политика на постоянно обучение –

обучение от ранна възраст на децата в семейството и в училището, обучение преди 

полагане на изпит за получаване свидетелство за управление на МПС и след полагане 

на изпит, чрез следните мерки: В семействата, детските градини, в системата на 

началното и средното образование и В системата за подготовка на нови водачи на 

МПС, Провеждане на информационни и разяснителни кампании, Медии, Културни 

институции. 

8. Повишаване ролята 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 при 

ПТП, особено когато е широко оповестен. 

9. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура. 

- Извън населените места 

- В населените места 

- В зоните на хоризонталните криви (завоите) 

- В зоните на кръстовищата 

10. Подобряване техническото състояние на моторните превозни средства. 

- Провеждане на политика за обновяване на автомобилния парк с 

преимуществено по-безопасни автомобили. 

- Повишаване и поддържане на техническата изправност на парка от пътни 

превозни средства. 

- Повишаване на безопасността на превозните средства с животинска тяга 

(каруци) 

11. Използване на съвременни технически средства и системи за контрол. 

12. Подобряване качеството на дейностите при оказване на първа долекарска и 

специализирана медицинска помощ и на грижите за намаляване на последствията 

от ПТП. 

- Усъвършенстване на системата за оповестяване на настъпилото 

пътнотранспортно произшествие 

- Повишаване качеството на дейностите при оказване на първа долекарска 

медицинска помощ. 

- Оптимизиране на времето за пристигане на мястото на събитието, на екипите 

за оказване на специализирана медицинска помощ, съобразно нормативно 

установените стандарти и норми. 

- Повишаване качеството на дейностите при оказване на специализирана 

медицинска болнична помощ на пострадалите при ПТП. 

- Повишаване качеството на дейностите при оказване на постравматични грижи 

за пострадалите при пътнотранспортни произшествия 

13. Ключови фактори, определящи безопасността на движението по пътищата. 

- Ограничаване влиянието на превишената и несъобразена скорост. 



- Намаляване броя на водачите, управляващи пътни превозни средства под 

въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества 

- Повишаване ползваемостта на обезопасителните средства – обезопасителни 

колани и каски, и детски обезопасителни системи 

- Ограничаване на разсейването на водачите по време на шофиране 

- Ограничаване влиянието на умората за възникване на ПТП 

- Ограничаване на агресията по пътищата 

14. Работа с целеви групи – участници в движението по пътищата. 

- Пешеходци 

- Велосипедисти 

- Мотоциклетисти и мотопедисти 

- Нови водачи 

- Водачи в напреднала възраст 

- Неправоспособни водачи 

- Пътници в МПС 

- Деца 

- Водачи на МПС за превоз на пътници и товари 

15. Проучване на пътнотранспортна обстановка в Област Благоевград. 

- Пътна характеристика 

- Автомобилен парк 

- Преглед на жертвите от ПТП 

- Статистика на ПТП през 201… 

16. Подготовка за всеки туристически сезон: обозначения, маркировки, спешни 

телефони, създаване на доброволчески формирования за спортни и други 

мероприятия, които да бдят за живота и здравето на гражданите.  

17. Повишаване информираността на гражданите и институциите при възникване на 

проблемни участъци или строително-ремонтни дейности.  

18. Медийни кампании за подобряване безопасността на движението по пътищата на 

територията на Област Благоевград. 

 


