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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ  

ОТ ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ – Председател на Общински съвет – Чирпан  

 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Чирпан в 

състава на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

/ОбщКБДП/. 

  

 

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. 

Със свое решение № 352 / 30.09.2021 г. Общински съвет – Чирпан е дал своето 

съгласие да се създаде Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

/ОбщКБДП/. 

Съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Правилата за дейността и организацията на работа на 

общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със 

заповед  З-43/31.08.2021 г. на председателя на ДАБДП, следва в състава на общинската 

комисия да се включи представител на общинския съвет – председател на комисия в 

направление, чиято дейност е свързана с БДП. 

 

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 във връзка с чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата 

и  във връзка с чл.4, ал.1, т.3 от Правила за дейността и организацията на работа на 

общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със 



заповед З-43/31.08.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата", Общински съвет – Чирпан определя за свой представител в 

Комисията по безопасност на движението по пътищата  в Община Чирпан Виктор 

Добринов Вълков – председател на ПК „Териториално и селищно устройство, 

имоти, ред и сигурност, транспорт и благоустрояване, земеделие и гори, опазване 

на околната среда” към Общински съвет – Чирпан. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински  съвет – Чирпан  
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