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Образец 5.0 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

 
 
ДАБДП 
 

 
 
Безопасна Универсална Мобилност 
 

 

 
 ПРОТОКОЛ №2/2022 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП РУСЕ 
 
 20.04.2022 г. – 26.04.2022 г. - неприсъствено  

 

Днес, 27.04.2022 г., се състави този протокол за  

 

редовно/извънредно (моля посочете)  

 

присъствено/неприсъствено (моля посочете)  

 

заседание на ОКБДП – Русе  

 

НАЧАЛО: 20.04.2022 г. (неприсъствено заседание) 

 

Дневният ред на неприсъственото заседание е: 

1/ Представяне на темите и материалите по дневния ред 

 

2/ Съгласуване на ревизиран годишeн доклад за изпълнение на областната политика по БДП 

през 2021 г.  

 

3/ Обобщение на решенията от заседанието на ОКБДП 

 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

До членовете на ОКБДП е изпратено писмо с изх. №37-00-8/20.04.2022 г. за съгласуване на 

приложения към писмото проект на ревизиран годишен доклад по БДП за 2021 г. на областно ниво. 

Изпратена е и таблична форма с дадените от ДАБДП указания и информация за предприетите 

действие по ревизиране на годишния доклад. 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневния ред на заседанието.  

 

ПО ТОЧКА 2 
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СЪГЛАСУВАНЕ НА РЕВИЗИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА 

ПОЛИТИКА ПО БДП ПРЕЗ 2021 Г.  

Докладва: Председател/Секретар на ОКБДП 

Докладващият представи следната информация:  

В посочения в писмото срок (26.04.2022 г.) са получени писмени становища от общините Две 

могили, Иваново и Русе, РДПБЗН – Русе, ОПУ – Русе, Окръжна прокуратура – Русе и РЗИ – Русе, в 

подкрепа на ревизирания доклад, без конкретни бележки и/или предложения по него. Останалите 

членове на ОКБДП не са отговорили в определения срок и предвид разпоредбата на чл.53, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс се приема, че са съгласни с така предложения ревизиран 

областен доклад по БДП за 2021 г. 

Изказвания на членове на ОКБДП: писмени отговори от общините Две могили, Иваново и Русе, 

РДПБЗН – Русе, ОПУ – Русе, Окръжна прокуратура – Русе и РЗИ – Русе 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Съгласува ревизиран годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП през 

2021 г. 

 

ПО ТОЧКА 3 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

/представете решенията, взети по съответните точки от дневния ред и описани по-горе в текста/ 

 

 

Решение  

За сведение/за 

изпълнение 

 

Отговорник 

 

Срок 

 

ОКБДП съгласува ревизиран годишен доклад 

за изпълнение на областната политика по 

БДП през 2021 г. 

 

 

За сведение  

 

Членове на 

ОКБДП 

 

 

    

 

КРАЙ: 26.04.2022 г. (неприсъствено заседание) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол: 

1. Годишен доклад /ревизиран/ за изпълнение на областната политика по БДП през 2021 г. 

Материали към дневния ред /описват се/ 

 

…………………………… 

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП  

…………………………………….. 

ДИЛЯНА КИРОВА /П/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП 

  
 


