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ОБЯВЛЕНИЕ 
 

Относно: приемане на Правилник за организацията и Дейността на Общинската комисия 

за безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на 

вниманието на жителите на община Брегово в 14-дневен срок, считано от 10.07.2020 г. за 

обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения по Проекта за Правилник 

за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по 

пътищата на територията на Община Брегово. 

Предложения, препоръки и др. по проекта на Правилник за организацията и дейността на 

Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на Община 

Брегово могат да бъдат подавани в деловодството на общината или на e-mail: ob_bregovo@b-
trust.org 

мотиви 

към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия за 
безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово 

С приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия за 

безопасност на движението по пътищата при Община Брегово се определят съставът, 

функциите и дейността й. 

С правилника се изпълняват набелязани мерки за подобряване на състоянието и 

проблемите, свързани с безопасността на движението по пътищата на територията на община 
Брегово. 

1. 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 Брегово е да се създаде 

междуведомствен консултативен орган по проблемите на безопасността на движението по 
пътищата и създаване на постоянна комисия към него. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба. 

З. Очакваните резултати от прилагането: 

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

Брегово. 



4. Анализ за съответствие с правото на Европейския сьюз: 

Проектът за Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия за 

безопасност на движението по пътищата при Община Брегово не противоречи на правото на 

Европейския съюз. 

5. Правни основания: 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс. 

S1. Настоящият Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия 

за безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово  подлежи на 

приемане от Общински съвет Брегово, след разглеждане на доклада за постъпилите 

предложения, препоръки и др. по проекта на правилник, в срок от 14 дни след публикуването 

му на сайта на общината. 

10. 07.2020 г. гр. Брегово 
 

ИЛИЯН БЪРСАНОВ 

Кмет на Община Брегово   

 

 


