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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия 

по транспорт 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на постоянно 

действащата междуведомствена областна комисия по транспорт за област Монтана, 

наричана по-долу за краткост „Комисията”. 

Чл. 2. Областната комисия по транспорт е създадена на основание чл. 11, ал.1 

от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА 

 

Чл. 3. (1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се 

състои от председател, членове и секретар. 

(2) В състава на комисията са включени представители на: Областна 

администрация Монтана, по един представител на всяка община от област Монтана, 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция 

„Железопътна администрация”, Областно пътно управление – Монтана и по един 

представител от браншовите организации. 
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 (3) Когато член на комисията е временно възпрепятстван да участва в 

работата й, той може да бъде заместен от предварително определен негов постоянен 

заместник или от друго упълномощено лице, определено от ръководителя на 

институцията (организацията), която представлява. 

Чл. 4. (1) Организационно техническото осигуряване на дейността на 

Комисията се осъществява от секретар, определен със заповед на Областния 

управител. 

(2) Секретарят на Комисията отговаря за цялостната дейност по организацията 

и провеждането на заседанията, изпращането, публикуването и съхранението на 

материалите, свързани с работата на Комисията. 

Чл. 5. (1) Комисията обсъжда предложенията на общините за промени в 

областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за 

утвърждаване. 

(2) Комисията обсъжда предложенията на общините за промени в 

републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за 

съгласуване. 

(3) Комисията осъществява координацията на маршрутните разписания в 

областната транспортна схема. Възникналите спорове между общините при 

разработването на схемата се решават от Областния управител.  

(4) Комисията осигурява възможност за връзки на разписанията от областната 

транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт. 

(5) Комисията изразява становище относно целесъобразността на проекти, 

програми и стратегии за развитие и усъвършенстване на транспорта. 

(6) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с транспорта, възложени от 

Областния управител. 

(7) С решение на Комисията могат да се създават експертни временни и 

постоянни комисии или работни групи. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 

 

Чл. 6. (1) Председател на Комисията е ресорният заместник областен 

управител на област Монтана. 

(2) Председателят ръководи заседанията на комисията, организира и 

контролира дейността й.  

(3) При отсъствие на Председателя на Комисията, функциите му се поемат от 

друго упълномощено от Областния управител лице. 

Чл. 7. Комисията се свиква на заседание: 

1. При постъпило предложение по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от настоящите Правила; 

2. По инициатива на Председателя й; 

3. По искане на половината плюс един от членовете й.  

Чл. 8. Комисията провежда без ограничения своите заседания през годината. 

Чл. 9. (1) Председателят на Комисията определя датата, мястото и проекта на 

дневния ред на заседанието.  

(2) Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на 

Комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието. В неотложни случаи 

уведомяването на членовете може да стане и един ден преди заседанието по факс, 

електронна поща (e-mail) или по телефон. 

http://oblastmontana.org/
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Чл. 10. Предложения за включване на допълнителни точки към дневния ред 

могат да се правят от членовете на Комисията и непосредствено преди неговото 

гласуване. 

Чл. 11. (1) По обсъжданите на заседанието въпроси членовете изразяват 

своите становища, които могат да представят и писмено. 

 (2) На заседанието не се обсъжда предложение по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от 

настоящите Правила на община, чийто представител отсъства. 

Чл. 12. Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват 

половината плюс един от общия брой на членовете й. 

Чл. 13. Решенията на Комисията се приемат с мнозинство – половината плюс 

един от членовете й. 

Чл. 14. (1) За всяко заседание на Комисията се съставя протокол, в който се 

отразяват приетите решения.  

(2) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола. 

(3) Внесените на заседанието писмени становища и други материали се 

прилагат към протокола. 

 (4) Протоколът се подписва от Председателя и секретаря и се представя за 

съгласуване от Областния управител. 

(5) Копие от протокола се изпраща на електронната поща (e-mail) на всички 

членове на Комисията в седемдневен срок от датата на подписването му. 

(6) Протоколът от заседанията на Комисията е публичен и се оповестява на 

интернет страницата на Областна администрация Монтана. 

Чл. 15. (1) Комисията може да приема решения и неприсъствено, с протокол, 

към който се прилага проекта на решение, придружен с писмените становища на 

членовете. 

(2) В случай, че в определения срок не е постъпило писмено становище се 

счита, че предложението за решение се подкрепя. 

(3) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от 

половината плюс един от членовете на Комисията. В случай, че решението не бъде 

прието, то се разглежда на следващото заседание на Комисията. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящите Вътрешни правила са приети на заседание на Областната 

комисия по транспорт, проведено на 22.12.2017 г. 

§2. Измененията и допълненията на Вътрешните правила се приемат от 

Комисията на редовно заседание, след което те се утвърждават от Областния 

управител на област Монтана. 
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