ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА
КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.89 от
8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април
2008г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 29.04.2008 г.) Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата,
наричана по-нататък "комисията", се състои от председател, трима заместникпредседатели, секретар и 16 членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 29.04.2008 г.)
Членове на комисията са: заместник-министър на образованието и науката, заместникминистър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър
на отбраната, заместник-министър на земеделието и продоволствието, заместникминистър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на правосъдието,
заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии, заместникминистър на околната среда и водите, заместник-председател на Държавната агенция за
младежта и спорта, председателят на Българския Червен кръст, председателят на Съюза
на българските автомобилисти, представител на Националното сдружение на общините
в Република България, председателят на Асоциацията на българските застрахователи,
председателят на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и
пътищата, представител на Държавната агенция за закрила на детето.
(3) В 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението министрите и
ръководителите на съответните организации определят представителите по ал. 2.
(4) Членовете на комисията участват в работата й безвъзмездно.

Чл. 2. (1) Председател на комисията е министърът на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Заместник-председатели на
комисията са: заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на
транспорта и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,
определени от съответните министри в срока по чл. 1, ал. 3.
(3) Председателят на комисията може да покани за участие в работата на комисията
представители на други държавни органи, невключени в състава й, представители на
органи на местното самоуправление, както и представители на други организации и
сдружения, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата.

(4) По предложение на заместник-министър - член на комисията, председателят може да
привлича и експерти от съответното министерство, на които да възлага изпълнението на
конкретни задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Чл. 3. (1) Председателят организира и ръководи заседанията на комисията.
(2) При организиране работата на комисията председателят се подпомага от секретар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) Секретарят на комисията е служител от
администрацията на Министерството на вътрешните работи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) За подпомагане на работата към Секретариата се
създават експертни съвети по направленията на дейност от експерти на отделните
министерства и организации.

Чл. 4. (1) Комисията се свиква на заседание от председателя.
(2) Секретарят подготвя материалите за разглеждане на заседанията на комисията и ги
изпраща на членовете й най-малко 10 дни преди датата на съответното заседание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) Между заседанията секретарят организира и подпомага
изпълнението на приетите задачи.

Чл. 5. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко две
трети от членовете й.
(2) Становищата и предложенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието.
(3) За всяко проведено заседание на комисията се съставя протокол, който се подписва
от председателя и от секретаря.
(4) В протокола се посочват присъствалите на заседанието, обсъжданата тема,
изразените мнения, препоръки и приетите решения. Към протокола се прилагат
материалите, разгледани на заседанието.

Чл. 6. (1) Административното обслужване на комисията се осъществява от
Министерството на вътрешните работи.
(2) Необходимите финансови средства за дейността по ал. 1 се осигуряват от бюджета
на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

Заключителни разпоредби
§ 1. Закрива се Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата към министъра на транспорта и
съобщенията.

§ 2. Отменя се Постановление № 243 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на
Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на
движението по пътищата към министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 114 от
1999 г.).

§ 3. Постановлението се приема на основание § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби
на Закона за движението по пътищата и чл. 53 от Закона за администрацията.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА
ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)
§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на
младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на
младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за
младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и
"Държавната агенция за младежта и спорта".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА
ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата
на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила
от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 21 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА
И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА
КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.04.2008 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

