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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Младен Маринов - министър на вътрешните работи,
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален
координационен център за безопасно движение по пътищата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЬР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане и приемане от Министерския съвет проект на
Постановление за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по
пътищата.
Решение № 16/17.01.2019 г. за одобряване на мерки за ограничаване на
пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. на Министерския съвет предвижда създаването на
горепосочения Център като част от мерките на правителството за постигане на приетия
интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална
политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.
С проекта на акт се предвижда Центърът да осигурява оперативна координация и
взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за
превенция, времена организация на движение, координация при усложнени пътни и
метеорологични условия, затруднения или блокиране на движението, пътнотранспортни
произшествия и аварии на територията на страната. Центърът функционира в непрекъснат
режим на работа.
Центърът не е отделно юридическо лице и осъществява дейността си чрез
координация и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и дирекция „Национална система
112“ на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Пътна инфраструктура“ към
министъра на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”.
Ръководителите на структурите определят служители за осигуряване дейността на Центъра.
Общото ръководство при координацията и взаимодействието в Центъра се осъществява от

служител на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните
работи, определен със заповед на министъра на вътрешните работи. Логистичното
осигуряване на Центъра се осъществява от Министерството на вътрешните работи.
Разходите за осъществяване на дейността на Центъра са за сметка на утвърдените
разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет. Проектът на
Постановление на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
Проектът на Постановление на Министерския съвет беше публикуван на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на МВР в
съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове за 14-дневен срок. Имайки предвид
предстоящия летен туристически сезон, транзитно преминаващите чужди граждани и
въведените ограничения на движението поради ремонтни дейности е целесъобразно
дейността на центъра да започне във възможно най-кратък срок. По-краткият срок за
провеждане на общественото обсъждане е определен с оглед необходимостта да се осигури
по-доброто управление на процесите при усложнени пътни и метеорологични условия,
затруднения или блокиране на движението, реакция при пътнотранспортни произшествия и
аварии на територията на страната, както и други дейности, касаещи безопасността на
движението, както и че създаването на Центъра е част от мерките за постигане на приетия
интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за
национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на
Република България. За получените в срока за обществени консултации бележки и
предложения е изготвена справка-таблица и са съответно отразени в законопроекта.
Документите за приемане на проекта на Постановление са съгласувани по реда на чл.
32 от УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената
справка.
С проекта на Постановление не се предвижда въвеждане на европейско
законодателство, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с
европейското законодателство.
Проектът на Постановление не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим,
поради което не е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта
от въвеждането на такъв режим.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за създаване
Национален координационен център за безопасно движение по пътищата.

МИНИСТЪР:
Младен Маринов

