
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



• БДП е споделената отговорност и изисква конкретни действия на държавните 
институции, областните и общински власти, неправителствените организации, 
частния сектор и гражданското общество, всеки от тях в своята сфера на действие.

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



Съгласно § 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона 
за движение по пътищата, изпълнението му се възлага на: 

•Министъра на вътрешните работи; 
•Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения; 
•Министъра на регионалното развитие и благоустройството; 
•Министъра на образованието и науката; 
•Министъра на здравеопазването; 
•Министъра на земеделието и горите; 
•Министъра на икономиката, енергетиката и туризма; 
•Министъра на финансите; 
•Министъра на околната среда и водите; 
•Областните управители; 
•Кметовете на общини.

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
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ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

• Държавно-обществена консултативна 
комисия по проблемите свързани с БДП 

Постановление № 220 от 
03.10.2003 г. на МС:



Министерство на вътрешните работи
Държавно-обществена консултативна комисия по 
проблемите на безопасността на движението по 

пътищата

подобрява координацията между държавните органи и обществеността 
що се отнася до проблемите БДП

дава становища и разработва проекти на закони и 
подзаконови нормативни актове

изготвя националната стратегия по БДП

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



В закона не е посочено изрично нито едно ведомство или звено в 

държавната администрация, което да отговаря за състоянието 

на безопасността на движението по пътищата в страната. 

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

„да отговаря” означава, че това ведомство или звено трябва:

- да знае какво е състоянието на безопасността на движението по пътищата, 

измерено с броя на произшествията, убитите и ранените хора при тези 

произшествия;

- да може да каже какви са причините за това, че състоянието е такова;

- да предлага какво да се направи, за да се подобри безопасността.



РЕШЕНИЕ:

Създаване  на държавен
експертен орган за  управление 

на БДП

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



ЗАДАЧИТЕ, 
КОИТО ТРЯБВА 
ДА 
ОСЪЩЕСТВЯВА:

Разработва единна и координирана държавна политика за БДП;

Разработва и контролира изпълнението на национални и
регионални програми за осъществяване на БДП;

Извършва периодичен одит на дейността на всички държавни
институции отговорни за БДП, като дава задължителни
предписания;

Извършва наблюдение и контрол на специализираните
институции отговорни за контрола по БДП, като дава
задължителни предписания;

Разработва критерии и стандарти за БДП ;



ЗАДАЧИТЕ, 
КОИТО ТРЯБВА 
ДА 
ОСЪЩЕСТВЯВА:

Участва в разработването на подзаконовите нормативни 
актове към Закона за движение по пътищата;

Работи за създаването на база данни в информационна 
система като механизъм за управление на системата за 
БДП и анализ на проблемите, политиките и услугите;

Подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска 
цел по БДП;

Разработва и дава методически указания на агенциите, 
дирекциите и отделите имащи отношение към БДП. 
Организира и провежда научноизследователска и 
образователна дейност в областта на БДП;

Работи за формирането и провеждането на политиката за 
интеграция на международното  и европейско 
законодателство в областта на БДП;



ПО КАКЪВ НАЧИН 
ОСЪЩЕСТВЯВА 
ДЕЙНОСТТА?

Чрез разработване на
политиката;

Чрез национални и
регионални програми;

Чрез критерии и
стандарти;

Чрез прилагането на
закона и подзаконовите

нормативни актове;

Чрез методически
указания;

Чрез извършване на
проверки и издаването

на задължителни
предписания;

Чрез анализиране на
информацията;

Чрез образователна и
научноизследователска

дейност;

Чрез предоставяне и
публикуване на

ежегоден доклад за
дейността;
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