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На основание член 8, алинея 2 от Закона за безопасност на движението по пътищата
("Служебен вестник на РС" № 41/2009, 53/2010, 101/11, 32 / 2013 – решение на КС, 55/2014, 96 /
2005- друг закон и 9/2016 - решение на КС, решение на КС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - друг
закон, 87/18 и 23/19), член 63, т. 19) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд" № 6/19), членове 12 и 13 от Правилника за работа на Общинския съвет на
община Цариброд ("Служебен вестник на град Ниш "№ 69/09), Общинският съвет на община
Цариброд на заседанието, проведено на 05.02. 2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Основава се Общински Съвет по безопасност на движението по пътищата на община
Цариброд (в следния текст Общински Съвет по безопасност), като орган за координация, с
трайна задача за насърчаване, организиране и хармонизиране на безопасността на
движението по пътищата от компетентността на община Цариброд.
Общинският съвет по безопасност, посочен в алинея 1 от настоящото решение, се състои
от:
1. Инспектор по движението и пътищата - Саша Марков - Председател на Общинския
съвет по безопасност;
2. Представител на полицията, Командир на ПС Цариброд: Горан Соколов - член;
3. Представител от областта на образованието: Бобан Геров - член;
4. магистър .инженер по трафика Даниел Димитрийевич - член;
5. спец.профилиран.инж. по трафика Джордже Маринков - член;
6. спец.профилиран инж. по трафика Ивана Исич - член;
Председател и членове на Общинския Съвет по безопасност се назначават на период от 5
години.
Общинският изпълнителен Съвет може и преди изтичане на срока, за който са назначени,
да освободи определени членове на Общинския Съвет по безопасност и да назначи нови по
начина и според процедурите, предвидени от Правилника за работа на Общинския
изпълнителен съвет на Община Цариброд.
Общинският Съвет наблюдава непрекъснато състоянието на безопасността на движението
по пътищата в община Цариброд и на тази основа инициира инициативи за предприемане на
подходящи мерки и дейности за подобряване на пътната безопасност и ги предлага на
Общинския изпълнителен съвет, особено инициативи за приемане на стратегически актове,
програми и планове, както напр. са:
-

Стратегия за безопасност на движението по пътищата на община Димитровград;

-

Годишен работен план и програма в областта на безопасността на движението;

Програма за изразходване на средства, предназначени за финансиране на
подобряване на безопасността на движението и др.
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Общинският съвет по безопасност също инициира инициативи за промяна на
съществуващите и приемане на нови разпоредби, свързани с безопасността на движението по
пътищата.
Общинският съвет изготвя предложения на доклад за състоянието на безопасността на
движението по пътищата на Община Цариброд, два пъти годишно и го изпраща на Общинския
изпълнителен Съвет на Община Цариброд за приемане.
Общинският съвет по безопасност разглежда предложенията и дава становище по всички
актове, свързани с пътната безопасност.
Също така Общинският съвет по безопасност чрез своите работни групи разглежда, участва
във всички проекти, свързани със системата за движение на община Цариброд, дава
предложения, сугестии и координира работата на юридически лица, основани от община
Цариброд, които изпълняват задачи в областта на движението. .
Общинският Съвет по безопасност може да сформира работни групи за определени
области на работа.
Професионални, организационни и административно-технически задачи за нуждите на
Общинския Съвет по безопасност ще изпълнява Общинското управление на община Цариброд
- отдел „Общо управление и нестопански дейности“.
Общинският изпълнителен съвет Цариброд, по инициатива на Общинския Съвет по
безопасност ще приеме Правилник за работа на Общинския Съвет п безопасност, който ще
регламентира организацията и начина на работата.
Настоящото решение влиза в сила на следващия ден от деня на публикване в Служебен
вестник на община Цариброд.
№ 06-9/20-15/174-3
В Цариброд,
05.02.2020 година

ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ЗАМ.КМЕТ
Зоран Геров, с.р.
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