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ОБЯВЛЕНИЕ 
За изготвен проект  на Правилник 

 

 На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с 

чл.77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-

дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община 

Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail: 

oba_nedelino@abv.bg, obshtina@nedelino.bg или в деловодството на адрес: гр. Неделино, 

ул. Александър Стамболийски №104. 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА НЕДЕЛИНО: 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Съгласно чл.167в, ал.2 от Закона за движение по пътищата с текст: 

„Чл. 167в. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.)  

(2) Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински 

комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души - с 

решение на съответния общински съвет, включително по мотивирано предложение на 

председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. 

В посочения нормативен акт се упоменава начина, по който се създават общинските 

комисии. 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на 

Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Неделино е 

да се създаде междуведомствен консултативен орган по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата и създаване на постоянна комисия към него. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За предлагания Правилник не са необходими финансови и други средства. 

4. Очакваните резултати от прилагането: 

Да осигури сигурност и безопасност на движението по пътищата на територията на 

Община Неделино. Да подпомага Кмета на Общината при организирането, 

координирането и контролирането на политиката по безопасност на движението по 

пътищата на общинско ниво.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът за Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия за 

безопасност на движението по пътищата на Община Неделино не противоречи на правото 

на Европейския съюз. 

6. Срок за предложения и становища по проекта 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с 

чл.77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-

дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община 

Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта. 

 

 

Вносител: 

БОЯН КЕХАЙОВ       ------П------ 
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