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На основание чл. 167в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и чл. 2, ал. 4 от 
Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, 
приет с ПМС №21 от 01.02.2019 г., (обн., ДВ, бр. 12 от 2019 г.) във връзка със заповед № 0-
1112 от 14.05.2021 г. на и.д. главен секретар на Министерския съвет и във връзка с проведени 
дискусии с представители на общинските администрации, на които беше поставен въпросът 
за внасяне на допълнителна яснота по отношение на ролята и работата на общинските 
комисии по безопасност на движението по пътищата  
 

 
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ: 

 
заповед № З-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила за дейността 
и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението 
по пътищата, както следва: 

 
1. В чл. 2 се правят следните изменения: 
а) в ал. 1 думите „координира, контролира и отчита“ се заменят с „координира и 

отчита“; 
б) в ал. 2 т. 3 и 4 се изменят така: 

„3. координира процеса по изготвяне на Годишна общинска план-програма по БДП, 
като подготвя, обсъжда и предлага  проект на същата на кмета на общината; 

 4. координира процеса по изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на общинската 
политика по БДП, като подготвя, обсъжда и предлага проект на същия на кмета на общината;“. 

 

2.  В чл. 3 след думата „заместник-председател“ се поставя запетая и се добавя 
„секретар“. 

 

3. В чл. 6, т. 2 думата „контролира“ се заменя с „проследява“. 
 

4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
а) т. 4 се изменя така: 
„4. координира изготвянето на проектите на Годишната общинска план-програма по 

БДП и Годишния общински доклад по БДП, и след приемането им от кмета на общината, ги 
представя на секретариата на ОКБДП в срока по чл. 20, ал. 2 и във формат по образци 
приложение № 3 и приложение № 4 (съответстващи на образци приложение № 5.1 и 
приложение № 6.1 от Плана за действие към Националната стратегия за безопасност на 
движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г.);“ 

б) в т. 6 думите „координира и проследява“ се заменят с „подпомага председателя на 
ОбщКБДП при проследяването на“; 

 

5. В чл. 9 след думите „последващи заповеди“ се добавя „за актуализация“. 
 

6. В чл. 13, ал. 3 точката се заменя със запетая и се добавя „а при негово отсъствие 
от заместник-председателя на ОбщКБДП“. 
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7. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 
а) ал. 1 думите „ОбщКБДП изготвя“ се заменят с „ОбщКБДП подпомага кмета, като 

координира процеса по изготвяне на проект на“; 
б) в ал. 2 думите „Годишната общинска“ се заменят с „Приетата Годишна общинска“; 
в) създава се ал. 6: 
„(6) Изпълнението на мерките по Годишната общинска план-програма по БДП се 

докладват текущо – на заседанията по чл. 11 и на заседанията на ОКБДП, и годишно - в 
годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП.“ 

 

8. В чл. 21 след думите „При планиране на мерките в“ се добавя „проекта на“. 
 

9. В чл. 22, ал. 2 думите „След обсъждане и приемане от ОбщКБДП“ се заличават. 
 

10. В чл. 23 думите „Годишният общински доклад по БДП се изготвя“ се заменят с 
„Докладването се извършва“. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 

Заповедта е неразделна част от Заповед № З-43/31.08.2021 г. на председателя на 
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за утвърждаване на Правила за 
дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението 
по пътищата, която в останалите си части остава непроменена.  
 

  Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНЖЕЛИНА ТОТЕВА 
за председател на Държавна агенция  
„Безопасност на движението по пътищата“ 

3.12.2021 г.

X

Signed by: Anjelina Lubenova Toteva


