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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

 

ПРОТОКОЛ  №1/11.09.2018 г. 

 

за неприсъствено приемане на решения от членовете на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата 

 

 

Предвид необходимостта от приемане на Отчета на Плана за 2018 г. към 

Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в 

област Русе 2012-2020 г. (за периода 01.01-30.06.2018 г.)”, на основание чл. 19 от 

Вътрешните правила за работа на Комисията, с писмо с изх. № 37-00-8/22.08.2018 г. е 

изпратено писмо до членовете на Комисията, съдържащо проект на решения, които да 

бъдат приети неприсъствено. 

В поставения срок до 31.08.2018 г. са постъпили 7 бр. положителни писмени 

становища, изразяващи подкрепа, нито едно възражение и едно допълнение по т. 14 от 

Плана, получено от Областно пътно управление Русе, а именно: „ОПУ Русе ще 

информира Агенция „Пътна инфраструктура“ София за осигуряване на 

необходимите средства за завършване на пътно-ремонтните работи по бул. 

„България“ в гр. Русе част от проект „Транзитни пътища ІV“ ЛОТ №8“ 

Съгласно чл. 19, ал. 2 и 3 от Вътрешните правила на Комисията, ако е подкрепено 

писмено без забележки от половината плюс един от членовете на Комисията или в 

определения срок не са постъпили писмени становища се счита, че предложенията за 

решения се подкрепят и за приети се считат следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1.  „Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема 

неприсъствено Отчета на Плана за 2018 г. към Областната стратегия за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020 г. (за периода 01.01-

30.06.2018 г.)”  

2. „Обобщеният отчет за изпълнение на Плана за действие за 2018 г. (за периода 

01.01-30.06.2018 г.), да бъде публикуван на интернет страницата на Областна 

администрация – Русе” 

 Срок: 14.09.2018 г.      

 Отговорник: Областна администрация - Русе  

  

 Приложение: Обобщен отчет за изпълнение на Плана за действие за 2018 г. (за 

периода 01.01-30.06.2018 г.) към Областната стратегия за подобряване на безопасността 

на движението по пътищата в област Русе 2012-2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 


