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Изх.№ ………………..……. 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

                                                ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино 

 

 

Относно: Създаване на постоянна общинска комисия по безопасност на движение 

по пътищата (ОбКБДП) на територията на Община Неделино и приемане на Правилник 

за организацията и дейността ѝ. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.167в от Закона за движение по пътищата (ЗДП) 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“е изготвен Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска 

комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Неделино, 

която да подпомага Кмета на община Неделино при организирането, координирането и 

контролирането на политиката по безопасност на движението по пътищата на общинско 

ниво. 

       В тази връзка предлагам, Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме следното, 

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 167в от Закона за движение по пътищата 

(ЗДП), Общински съвет –Неделино, 

РЕШИ: 

1. Създава Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Неделино. 

 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата на територията на Община Неделино. 

 

Приложение:  

 

1. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата на територията на Община 

Неделино; 
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2. Обявление по реда на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) от 

19.05.2021г.; 

3. Извлечение за публикувано Обявление на сайта на община Неделино от дата 

19.05.2021г. 

4. Справка за постъпили предложения, мнения и становища. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ        

Кмет на община Неделино

 


