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УТВЪРЖДАВАМ: 

РОСИЦА ИВАНОВА 

Областен управител  

на Софийска област 

ПРАВИЛНИК 

 

за организацията и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по 

пътищата – Софийска област  

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. 

Чл. 2. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата е създаден на 

основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по 

пътищата. 

Чл. 3. Комисията по чл. 1 е консултативен орган към Областния управител на Софийска 

област в изпълнение на възложените му функции и задачи. 

Чл. 4. С настоящите Правила се уреждат състава и дейността на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. 

Раздел II 

Състав, структура и функции на комисията 

Чл. 5. (1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се състои от 

председател, заместник председател, секретар и членове. 

(2) Председател на комисията е Областният управител на Софийска област. 

(3) Заместник-председателят на комисията е Заместник областен управител на 

Софийска област, определен със Заповед на Областния управител на Софийска област. 

(4) Секретар на комисията е служител от отдел РРЕП, Областна администрация на 

Софийска област. 

(5) Членовете на комисията са представители на: 

1. Областно пътно управление – София;  

2. Областна Дирекция на МВР – София;  
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3. Автомобилна администрация – София;  

4. Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”;  

5. Регионален инспекторат по образованието;  

6. Областен съвет на БЧК;  

7. Асоциация на пострадали при катастрофи;  

8. Всички общини на територията на Софийска област. 

(3) Членовете на комисията се предлагат от органите и организациите, които 

представляват. 

(4) При невъзможност да присъстват постоянните членовете на комисията, те могат да 

бъдат замествани от предварително определени техни постоянни заместници. 

Чл. 6. (1) Областната комисия по безопасност на движението по пътищата: 

1. Координира и контролира проблемите по безопасността на движението по 

пътищата; 

2. Разработва и приема програма с мерки за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата; 

3. Изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по 

пътищата на територията на Софийска област; 

9. Изразява становище относно целесъобразността на проекти, програми и стратегии 

свързани с безопасността на движението по пътищата; 

10. Приема докладите на органите по безопасност на движение по пътищата. 

(2) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по 

пътищата, възложени от Областния управител. 

Раздел III 

Организация на дейността на комисията 

Чл. 7. (1) Председател на комисията е Областният управител на Софийска област. 

(2) Председателят на комисията: 

1. Представлява комисията; 

2. Насрочва и ръководи заседанията и работата на комисията; 
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3. Контролира изпълнението на решенията на комисията; 

4. Отправя покани за участие в работата на комисията към представители на други 

държавни органи, невключени в състава му, представители на органи на местното 

самоуправление, както и представители на други организации и сдружения, които 

имат отношение към безопасността на движението по пътищата. 

Чл. 8. (1) Дейността на председателя на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата се подпомага от заместник-председател. 

 (2) Заместник-председателят: 

1. Подпомага председателя при ръководене на комисията по безопасност на 

движението по пътищата; 

2. При отсъствие на председателя от заседание, заместник-председателят поема 

ръководството; 

Чл. 9. Секретарят на комисията: 

1. организира подготовката и провеждането на заседанията на комисията;  

2. подготвя материалите, свързани с неговата дейност и води протокол на 

заседанията; 

3. води на отчет взетите на заседанието решения и координира изпълнението им; 

4. съхранява документацията на комисията. 

Чл. 10. Членовете на комисията: 

(1) Участват лично в заседанията на комисията, а по тяхно желание и ако е наложително, 

може да ги представляват и упълномощени представители; 

(2) Когато са възпрепятствани да участват в заседание на комисията, могат предварително 

да изразят становището си по обсъждан въпрос в писмен вид, което представят на 

секретаря на комисията; 

(3) Имат право на достъп до съхраняваните в комисията протоколи и материали; 

(4) Внасят в комисията предложения за обсъждане или включване на въпроси в дневния 

ред, свързани с предмета на дейността на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 
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Чл. 11. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата провежда 

заседанията си по предварително изготвен план за работа. 

Чл. 12. За обсъждане на внезапно възникнали въпроси, по искане на всеки от членовете, 

може да се провеждат и извънредни заседания. 

Чл. 13. Заседанията на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата са 

редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. Решенията се взимат с 

обикновено мнозинство от петдесет процента плюс един от присъстващите на заседанието 

членове. 

Чл. 14. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема 

решенията си с консенсус. 

Чл. 15. (1) За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който се подписва от 

председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията; 

(2) Протоколите на заседанието се водят от секретаря на комисията. 

(3) Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, 

разгледани на заседанието. 

Чл. 16. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се свиква най-

малко четири пъти годишно. 

Раздел IV 

Заключителни разпоредби  

§l. Координацията и контролът по изпълнението на правилника се възлага на  

Председателя на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

§2. Измененията и допълненията на Правилника се приемат от комисията на редовно  

заседание и Правилникът се предлага на Областния управител за утвърждаване. 

§3. Настоящият Правилник е приет на редовно заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, проведено на 27.03.2015 г. 

 

 

 

 


