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ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2021 Г. 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

2021 г. 

1-во тримесечие  2-ро тримесечие 3-то тримесечие 4-то тримесечие 4-то тримесечие 

м. февруари 2020 г. 

Дневен ред 

1. Приемане на Годишен 

доклад  за изпълнение на 

областната политика по 

БДП за 2020 г. 

2. Докладване от 

членовете на ОКБДП на 

информация за 

дейността  на 

представляваната от тях 

организация/институция, 

касаеща БДП през 

четвъртото тримесечие 

на 2020 г. 

3. Разни. 

м. април 2021 г. 

Дневен ред 

1. Докладване за 

изпълнението на 

решенията на ОКБДП, 

взети по предходни 

Протоколи – докладват 

съответните членове на 

комисията. 

2. Докладване от 

членовете на ОКБДП на 

информация за дейността  

на представляваната от тях 

организация/институция, 

касаеща БДП през първото 

тримесечие на 2021 г. 

3. Разни. 

 

м. юли 2021 г. 

Дневен ред 

1. Докладване за 

изпълнението на 

решенията на ОКБДП, 

взети по предходни 

Протоколи – докладват 

съответните членове на 

комисията. 

2. Докладване от 

членовете на ОКБДП на 

информация за дейността  

на представляваната от 

тях организация/ 

институция, касаеща БДП 

през второто тримесечие 

на 2021 г. 

3. Разни. 
 

м. октомври 2021 г. 

Дневен ред 

1. Докладване за 

изпълнението на 

решенията на ОКБДП, 

взети по предходни 

Протоколи – докладват 

съответните членове на 

комисията. 

2. Докладване от 

членовете на ОКБДП на 

информация за 

дейността  на 

представляваната от тях 

организация/институция, 

касаеща БДП през 

третото тримесечие на 

2021г. 

3. Разни. 

 

м. декември 2021 г. 

Дневен ред 

1. Приемане на проект 

на Годишна план-

програма за 

изпълнение на 

областната политика 

по БДП за 2022 г. 

2. Приемане на График 

за провеждане на 

заседания на ОКБДП 

през 2022 г. 

3. Разни. 

Забележка:  

Съгласно чл.6, ал.8 и ал.9 от Правилата за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП, при 

необходимост за решаване на неотложен проблем Комисията може да заседава извънредно извън приетия график на  

заседанията. 

В дневния ред на заседанията могат да се включват за разглеждане и други въпроси по предложения на членовете на 

Комисията.  

 

Графикът е приет с Решение по т.3, взето с Протокол № …/….01.2021 г. от неприсъствено заседание на ОКБДП.  


