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ОТНОСНО: Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата /ОбщКБДП/. 

  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по 

пътищата, обнародван в ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., е отменена разпоредбата на § 1а, ал. 

2 от Допълнителните разпоредби на горепосочения закон, според която към областните 

управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по 

безопасност на движението по пътищата. В същото време е създаден нов член 167в от 

Закона за движение по пътищата, като според неговата ал. 2 в общините с население 

под 30 000 души могат да се създадат общински комисии по безопасност на 

движението по пътищата с решение на съответния общински съвет. 

В тази връзка е постъпило писмо с вх. № ЕО-617 / 31.08.2021 г. и Заповед № 3-43 

/ 31.08.2021 г. от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата” относно утвърдени на Правила за дейността и организацията на работа на 

общинските комисии по безопасност на движението по пътищата. 

Община Чирпан предлага създаването на такава комисия от експерти от 

различни институции, защото тя би допринесла за предприемането на адекватни мерки, 

предвид на това, че през територията на общината преминават републикански пътища. 

Също така комисията ще спомогне за координиране и провеждане на обща политика в 

действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и 

обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движение по пътищата.  

 

На основание гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 167в, ал. 2 и във връзка с чл. 167в, ал. 3 и ал. 4 от Закона 

за движение по пътищата, Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се създаде 

Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/, като със 

Заповед на Кмета на Община Чирпан да се определи поименният й състав. 
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