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ПРАВИЛНИК  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА   

КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 
 
 
 

Г л а в а  п ъ р в а  
 
        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
        Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Общинската комисия по 
безопасността на движението съобразно нейните функции, задачи и структура. 
        Чл. 2. Общинската комисия по безопасността на движението е специализиран 
помощен орган на Община Златоград за формиране на общинската политика по 
безопасността на движението по пътищата и съгласуване в общински мащаб на 
дейностите по ограничаване на пътнотранспортните произшествия и последиците от 
тях. 
        Чл. 3.  Общинската комисия се определя с решение на Общински съвет -
Златоград 
     
        Г л а в а  в т о р а  
 
        СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 
        Чл. 3. (1) Общинската комисия по безопасността на движението има следната 
структура: председател, зам. председател, секретар и членове. 
        (2) Секретарят не е щатен служител на Община Златоград. 
        Чл. 4. Председателят: 
        1. Представлява комисията; 
        2. Ръководи работата на Комисията; 
        3. Получава, обработва, обобщава и взема отношение по постъпващи 
предложения, молби, сигнали и жалби; 
        4. Внася предложения и въпроси, свързани с дейността на комисията. 
        5. Подписва протоколите от заседанията на комисията. 
        Чл. 5. Заместник-председателят: 
        1. Изпълнява функциите на председател в периода на неговото отсъствие. 
        Чл. 6. Секретарят: 
        1. Организира работата по подготовка на заседанията на Комисията; 
        2. Координира работата и предприема мерки за изпълнение на решенията, 
взети от Комисията и води нейната документация. 
        3. Води на отчет взетите на заседанията решения и координира 
изпълнението им; 
        Чл. 7. Членовете: 
        1.  Внасят за разглеждане актуални въпроси по безопасността на движението; 
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        2.  Информират Комисията за извършената работа по проблеми, засягащи 
безопасността на движението по пътищата, в представяните от тях органи, ведомства 
и други организации; 
        3.  Осигуряват Комисията с необходимата за дейността и информация. 
        4.  Оказват методическа помощ по проблемите на безопасността на 
движението в териториално-административните единици на Общината; 
        Чл. 8. Функции на комисията: 
        1.  Комисията разглежда, обобщава и взема решения по постъпили 
предложения, молби и сигнални писма. 
        2.   Комисията одобрява скиците за служебните паркоместа. 
        3.  Комисията съгласува проектите за временна организация на движението, 
налагана при извършването на ремонтни работи по пътната мрежа на Общината. 
         4. Анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за дейността по 
безопасността на движението  по пътищата. 
      Чл. 9. В зависимост от въпросите , включени в дневния ред, в заседанията на 
комисията могат да участват и представители на НПО и други организации и 
експерти. 
 
        Г л а в а  т р е т а  
 
        ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 
 
       Чл. 10. (1) За вземане на решения Общинската комисия по безопасността на 
движението се събира периодично на заседания. 
        (2)  Заседанията се провеждат по решение на председателя или въз основа на 
решение, взето от предишно заседание. 
        (3)  Комисията може да проведе извънредно заседание по предварително 
обявен дневен ред по инициатива на всеки от членовете и. 
        (4)  Дневният ред на заседанията се изготвя предварително и се изпраща на 
членовете на комисията и до Общински съвет - Златоград. 
        (5) Всеки член на комисията може да прави предложения за включване на 
въпроси в дневния ред. 
        (6)  Заседанията се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината 
от членовете му. 
        (7)  Комисията взема решения с обикновено мнозинство. 
        (8)  Цялата документация  на комисията се съхранява от секретаря. 
        (9) В срок от 10 дни след свикване на заседанието секретарят изпраща на 
членовете на комисията препис от взетите решения. 
      (10)   Комисията прави предложения за плануване на необходимите общински 
разходи за осигуряване безопасност на движението; 
 
 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1.  Този правилник влиза в сила от датата на приемането му и е приет с Решение 
№Д 80 от 28.03.2008г.  на Общински съвет Златоград. 
 
 
 Председател на Общински съвет  

 на Община Златоград:    
         /инж. Пламен Чингаров/ 


