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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

 

ПРОТОКОЛ   

№1/13.03.2020 г. 

 

по процедура за неприсъствено приемане на решение от Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата в област Русе, 

м. март 2020 г. 

 

 Процедурата за неприсъствено приемане на решение от Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата (ОК БДП) в област Русе е във връзка с годишното 

отчитане на дейността по БДП и актуализиране на план-програмата за 2020 г. Информацията от 

годишния доклад за 2019 г. е необходима за подготовката на проект на Национална стратегия 

по БДП 2021-2030 г., разработван от Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата (ДА БДП)“, със срок 30 март 2020 г., а информацията от план-програмата за 2020 г. 

ще бъде предмет на докладване пред Държавно-обществената консултативна комисия по 

проблемите на БДП. 

  

 ДНЕВНИЯТ РЕД за неприсъствено вземане на решение от ОК БДП е:   

  

 Разглеждане и одобряване на: 

1. Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП в област Русе за 2019 г. 

2. План-програма за 2020 г. за дейностите по подобряване на БДП; 

3. График на заседанията през 2020 г. 

  

Процедурата за неприсъствено вземане на решение е инициирана с кореспонденция с изх. 

№37-00-8/02.03.2020 г. В указания срок (до 10.03.2020 г.) постъпиха предложения, от 

Регионална здравна инспекция и Областно пътно управление, за допълнения в План-програмата 

за 2020 г. за дейностите по подобряване на БДП. Други предложения и/или препоръки не са 

получени от останалите членове на Комисията, което дава възможност на основание чл.15, ал.3 

от Вътрешните правила за работата на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата в област Русе, за вземане на  

 

 РЕШЕНИЕ:  

 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Русе 

одобрява представените: 

1. Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП в област Русе за 2019 г. 
(Приложение №1); 

2. План-програма за 2020 г. за дейностите по подобряване на БДП (Приложение №2); 

3. График на заседанията през 2020 г. (Приложение №3) 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител на област Русе 


