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ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА 

 НА ОБЛАСТНА  КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  
 НА ОБЛАСТ ШУМЕН  

 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1 Правилник урежда организацията и дейността на Областна комисия по безопасност 

на движението по пътищата, наричана по-долу за краткост ,,комисията“. 
Чл. 2 Областна комисия по безопасност на движение по пътищата е създадена на 

основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. 
Чл. 3 Комисията по чл. 1 е консултативен орган на областния управител в изпълнение на 

възложените му функции и задачи. 
Чл. 4 С настоящият Правилник се уреждат състава и дейността на Областна 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, секретар и членове. 
(2) Членовете на комисията са представители на: 
- Областна дирекция на МВР – Шумен; 
- Областно пътно управление – Шумен; 
- Областен отдел ,,Контролна дейност – ДАИ“ гр. Шумен; 
- ОУ ПБЗН – Шумен; 
- Юрист на Областна администрация – Шумен; 
- Представители на всички общини на област Шумен; 
(3) Членовете на комисията се предлагат от органите и организациите, които 
представляват. 
(4) При невъзможност да присъстват постоянните членове на комисията, те могат да бъдат 
замествани от предварително определени техни постоянни заместници. 
Чл. 6 (1) Комисията: 
1. координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата; 
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2. разработва и приема програма с мерки за подобряване на безопасността на движението 
по пътищата;  

3. изготвя ежегоден доклад за състоянието на на безопасността на движението по пътищата 
на територията на област Шумен; 

4. изразява становище относно целесъобразността на проекти, програми и стратегии 
свързани с безопасността на движението по пътищата; 

5. 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. 
Чл. 7 С решение на комисията могат да се създават експертни временни и постоянни 
комисии или работни групи. 

 
 

РАЗДЕЛ III 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 

 
Чл. 8 (1) Председател на комисията е ресорния заместник областен управител на област 

Шумен. 
(2) Председател на комисията: 
1. представлява комисията; 
2. насрочва и ръководи заседанията и работата на комисията; 
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 й, представители на органи на местното 
самоуправление, както и представители на други организации и сдружения, които имат 
отношение към безопасността на движението по пътищата. 

Чл. 9 (1) Организационно-техническото осигуряване и експертното подпомагане на 
дейността на комисията се осъществява от нейния секретар, определен със Заповед на областния 
управител.    

(2) Секретарят на комисията отговаря за цялостната дейност по организацията и 
провеждането на заседанието, изпращането и съхраняването на материалите, свързани с работата 
на Комисия. 

Чл. 10 Членове на комисията: 
          1. осигуряват необходимата за дейността й информация и експертна помощ по конкретни 
въпроси, които са от тяхната компетентност; 
          2. предприемат действия за изпълнение на решенията на комисията в рамките на своите 
правомощия; 
          3. участват в работата на комисията безвъзмездно. 
          Чл. 11 Комисията се свиква на заседание: 
          1. по приет план-график за работата й; 
          2. по инициатива на Председателя й; 
          3. по искане на половината плюс един от членовете й. 
          Чл. 12 Комисията провежда без ограничения своите заседания през годината. 
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          Чл. 13 (1) Председателят на комисията определя датата, мястото и проекта на дневния ред 
на заседанието. 
          (2) Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на комисията не по-
късно от 7 дни преди заседанието. В неотложни случаи уведомяването на членовете може да 
стане и един ден преди заседанието по факс, електронна поща (e-mail) или по телефон. 
          Чл. 14 Предложения за включване на допълнителни точки към дневния ред могат да се 
правят от членовете на комисията и непосредствено преди неговото гласуване. 
          Чл. 15 Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват половината плюс един 
от общия брой на членовете й. 
          Чл. 16 Решенията на комисията се приемат с мнозинство – половината плюс един от 
членовете й. 
          Чл. 17 (1) За всяко заседание на комисията се съставя протокол, в който се отразяват 
приетите решения. 
          (2) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола. 
          (3) Внесените на заседанието писмени становища и други материали се прилагат към 
протокола. 
          (4) Протоколът се подписва от председателя и от секретаря. 
          (5) Копие от подписания протокол за всяко заседание се изпраща до всички членове на 
комисията в седемдневен срок. 
          Чл. 18 (1) Комисията може да приема решения и неприсъствено, с протокол, към който се 
прилага проекта на решение, придружен с писмените становища на членовете. 
           (2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки, в предварително 
определен срок, от половината плюс един от членовете на комисията. В случай, че решението не 
бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на комисията.   

 
РАЗДЕЛ IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Настоящият Правилник е утвърден със Заповед №  РД-15-82/16.05.2012 г. на Областен 

управител на област Шумен. 
          § 2. Правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на член на Комисията 
по безопасност на движение, с решение на комисията. 

§ 3. Правилник влиза в сила от деня на приемането му. 
 

 
 
 
           


