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ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА 

ТРАНСПОРТНА  КОМИСИЯ - ШУМЕН 
 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1 Този Правилник урежда дейността на Областна транспортна комисия, назначена със 

Заповед на Областен управител на област Шумен, относно на чина за свикване на заседанията, 
редът за провеждането им и вземане на решенията във връзка с дейността й. 

Чл. 2 Областна транспортна комисия се създава с нарочна заповед на Областния управител 
на област Шумен 

Чл. 3 Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Наредба 
№2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с леки автомобили на МТС.   

  
 

РАЗДЕЛ II 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Чл. 4 Областна транспортна комисия: 
1. Осъществява координация на маршрутни разписания в областната транспортна      

схема; 
2. Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема  и ги 

предлага на областния управител за утвърждаване. 
 

РАЗДЕЛ III 
СТРУКТУРА И СЪСТАВ 

 
Чл. 5 (1) Областна  транспортна   комисия  се   състои   от  председател,    секретар    и          
членове. 
(2) Председател на комисията е Заместник областен управител. 
(3) Секретар на комисията е служител от Областна администрация. 
(4) Членове на постоянната комисия са представители на общините, Изпълнителна агенция 

,,Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция ,,Железопътна администрация“, 
Областно пътно управление и браншовите организации. 
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Чл. 6 (1) Поименният състав на Областната транспортна комисия се определя със заповед 

на Областния управител на област Шумен по предложение на ръководителите на съответните 
ведомства или организации. 

(2) Членовете на комисията участват в заседанията лично, а при невъзможност да 
присъстват на заседание – ръководителите на съответните ведомства или организации им 
определят заместници (резервни членове).   

 
РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 
 
Чл. 7 (1) Заседанията на Областна транспортна комисия се свикват и ръководят от нейния 

председател, който определя и дневен ред.  
(2) Заседания на комисията може да се свиква и по искане една или повече заинтересовани 

общини, отправено в писмен вид и депозирано в областна администрация.  
Председателят е длъжен да свика заседание в десетдневен срок от завеждане на искането. 
Чл. 8 Секретарят на Областната транспортна комисия осъществява административното и 

техническото й обслужване, в т.ч: 
          1. Уведомява членовете за мястото, датата и часа за провеждане на заседанието най малко 
3 (три) работни дни предварително. 
          2. За всяко заседание води протокол, в който отразява разглежданите въпроси, изразените 
становища и приетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на 
комисията. 
          3. Архивира окомплектованата документация и осигурява достъп до нея на членовете на 
комисия при поискване. 
         Чл. 9 Периодичността на заседанията се определя от наличието на депозирани писмени 
искания на заинтересованите общини и от необходимостта за разглеждане и произнасяне на 
комисията във връзка с дейността й по Раздел II и Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с леки автомобили на МТС. 
          Чл. 10 Решенията на комисията се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 
половината участващи членове. 
          Чл. 11 За изменения и допълнения в съществуващата областна транспортна схема 
кметовете на общините депозират в Областна администрация Шумен мотивирани предложения. 
Предложенията трябва да отговарят на изискванията на чл. 6 и чл. 10 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. на МТС. Споровете по тях, нерешени от комисията, се решават от Областния 
управител. 
           
 
 
 



 3 

 
          Чл. 12 За изменения и допълнения към съществуващите междуобластни линии или 
откриване на нови, общините в които започват/завършват/ тези курсове по дадената линия, 
правят мотивирано предложение пред комисията. Предложенията трябва да отговарят на чл. 6, 
чл. 12, ал. 8 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС. Въз основа на разгледаните предложения и 
взетите решения, областна комисия подготвя от името на Областния управител мотивирано 
предложение до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

             
     

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
§ 1. Настоящият Правилник е утвърден със Заповед №  РД-15-159/17.09.2010 г. на 

Областен управител на област Шумен. 
§ 2.  Правилникът влиза в сила от деня на утвърждаването му. 
 

 

 

 


