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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 320 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с 

Протокол № 34 

 

ОТНОСНО: Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата /Общ КБДП/. 

 

 

МОТИВИ: 

В Общинска администрация-Николаево е постъпило Писмо с вх. №07-00- 

142/31.08.2021г. от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ относно отмяната на разпоредбата на §1а от Допълнителните 

разпоредби на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за движение по пътищата, обнародван в „Държавен вестник” 

бр.23 от 19.03.2021г. и необходимостта с оглед привеждане в съответствие на 

правното основание за създаването на Общински комисии по безопасност на 

движението по пътищата /Общ КБДП/ в общини с по-малко от 30 000 души 

население, комисиите да се сформират с решение на Общински съвет на основание 

чл.167в, ал.2 от ЗДвП.                                                                                                                                                            

 

Създаването на такава комисия е с цел осигуряване на координираност и 

провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, 

органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на 

безопасността на движението по пътищата. Общ КБДП следи за спазване на 

нормативните изисквания към елементите на пътната инфраструктура, свързани с 

подобряване състоянието на хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация, съгласно Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация по пътищата с 

пътни знаци и Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна 

маркировка. За обезпечаване ефективността на действията си, комисията може да 

търси съдействието на съответните органи и заинтересовани лица, като изисква 

съответната информация относно съществуващите проблеми. 

 

Съгласно Правилата за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП, 

утвърдени със Заповед З-43/31.08.2021г. на председателя на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“, комисиите подпомагат на общинско 

ниво организацията на изпълнението на политиката по безопасност на движението 

по пътищата /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 планират, ръководят, координират, контролират 

и отчитат изпълнението на мерки по БДП. Функциите, правомощията и съставът им 

също са определени в цитираните правила, част от които са: осигуряване 

взаимодействие и съгласуваност в работата на всички институции и организации, 

имащи отношение към БДП; подготовка, обсъждане и приемане на Годишна 

общинска план-програма по БДП, реализацията на която се обезпечава от 

общинския бюджет; подготовка, обсъждане и приемане на Годишен доклад за 

изпълнение на общинската политика по БДП; решаване на текущи и извънредни 
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въпроси чрез приоритизиране на конкретни действия за подобряване на БДП, както 

и разглеждане и решаване и на други въпроси, свързани с БДП. 

Предвид гореизложеното, Писмо с вх.№07-00-142/31.08.2021г. от Председателя 

на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Правилата за 

дейността и организацията на работа на ОбщКБДП, утвърдени със Заповед З-

43/31.08.2021г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.19 и т.23 от Закон за 

местната администрация и местното самоуправление и чл.167в, ал.2 от Закона за 

движение по пътищата, Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на 

движението по пътищата /ОбщКБДП/ със Заповед на Кмета на Община 

Николаево, която да извършва дейността си съгласно утвърдени 

правила от председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, в следния състав: 

 

1. Председател: Стайко Петков – Заместник-кмет АТО на Община 

Николаево; 

 

2. Зам.-председател: Иван Павлов – Заместник-кмет ФОД на Община 

Николаево; 

 

3. Секретар: Анелия Георгиева – Мл. Експерт “ОС и ИД“; 

 

4. Представител на Общинския съвет на Община Николаево – председател 

на комисия в направление, чиято дейност е свързана с БДП; 

 

5. арх. Доротея Христова– Главен архитект на Община Николаево; 

 

 

6. Живка Попова – Главен специалист „Кадастър, регулация и строителство”; 

 

7. Пенка Генчева – Старши експерт „ОКЗСО”; 

 

8. Диана Петкова – Директор дирекция „ФСДМП”; 

 

9. Кметове на кметства по преценка на Кмета на общината; 

 

10. Представител на Полицейски участък гр. Гурково 

 

11. Представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението”; 

 

II. Възлага на Кмета на община Николаево да извърши всички последващи 

действия по изпълнение на настоящото решение. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2.     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 

 

  

  


