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ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
гр. Стралджа, ул. ”Хемус” № 12, тел. 04761/64-64, факс: 64-65, e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

          . 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от 

 АТАНАС КИРОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сформиране на Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата.  

                    

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  
            Съгласно чл. 167в от Закона за движение по пътищата кметовете на общини 

организират, координират, ръководят и контролират изпълнението на политиката по 

безопасност на движението по пътищата на общинско ниво. Към кметовете на общини с 

население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на 

движението по пътищата (ОбщКБДП), като в случаите когато съответната община е с 

население под 30 000 души, това става с решение на съответния общински съвет. 

ОбщКБДП подпомага на общинско ниво организацията на изпълнението на политиката по 

БДП за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България, и изпълнение на плановете за действие 

към нея, като планира, ръководи, координира, контролира и отчита изпълнението на 

мерки по БДП. 

Създадените общински комисии по безопасност на движението по пътищата 

извършват своята дейност съгласно правила, утвърдени със Заповед   №   З-43/31.08.2021   

г. и  Заповед № З-75/03.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на 

движението по пътищата". Съгласно същите поименният състав на комисиите се определя 

със заповед на кмета на общината и следва да включва председател, заместник-

председател и членове съобразно устройствения правилник на съответната общинска 

организация и организационната структура на другите публични органи. 

Предлагам в състава на ОбщКБДП да бъде включен като представител на ОбС-гр. 

Стралджа, Христо Стойнов Христов – общински съветник и Председател на ПК по 

Устройство на територията и евроинтеграцията.  

С оглед разпоредбата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и 

утвърдените от председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по 

пътищата" правила е необходимо да бъде създадена Общинска комисия по безопасност на 

движението по пътищата в състав отговарящ на приетите правила. 
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С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 167в, ал. 2 от Закона 

за движението по пътищата, предлагам общински съвет Стралджа да вземе следното: 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

    
 

1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата /ОбщКБДП/ със Заповед на Кмета на  община Стралджа, която да 

извършва дейността си съгласно утвърдени правила от председателя на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“. 

2. Определя в състава на ОбщКБДП като представител на ОбС-гр. Стралджа, 

Христо Стойнов Христов – общински съветник и Председател на ПК по Устройство на 

територията и евроинтеграцията. 

3. Възлага на кмета на община Стралджа да определи със заповед поименния 

състав на комисията съгласно утвърдените със Заповед   №   З-43/31.08.2021   г. и  Заповед 

№ З-75/03.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението 

по пътищата", Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по 

безопасност на движение по пътищата. 

 

Приложения: 

1. Заповед   №   З-43/31.08.2021   г. и  Заповед   №   З-75/03.12.2021   г.   на   

председателя   на   Държавна   агенция "Безопасност на движението по пътищата"; 

2. Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по 

безопасност на движение по пътищата. 

 

 

 

 

 
Вносител: 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА  

 

 

 
 

 


